Protocol veilig gebruik internet
en sociale media
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Inleiding
In dit document is het protocol met betrekking tot een veilig gebruik van internet en sociale media te
vinden voor onze school, Obs ‘t Kofschip. Het is onlosmakelijk verbonden aan het beleidsplan ‘Sociale
Veiligheid’.
De wereld verandert snel. De sociale media hebben een belangrijke plaats ingenomen in zowel de
leefwereld van de volwassenen als van het kind. Daarnaast is het internet een belangrijke bron van
informatie geworden.
Sociale media en internet kennen schaduwzijden: het zogenaamde cyberpesten, het benaderd worden
door mensen met kwade bedoelingen zonder dat je dit als kind door hebt en het verstrekken van
informatie die je niet hoort te verstrekken.
Het cyberpesten is anoniemer dan gewoon pesten. Door een veilige omgeving te bieden waarbinnen
kinderen zich uitgenodigd voelen om cyberpesten te melden, geven we de beste garantie op het
tegengaan van cyberpesten. Daarnaast is het van belang een aantal praktische afspraken te maken
hoe te handelen op sociale media als je met cyberpesten wordt geconfronteerd.
De afspraken zoals vermeld in dit protocol, zullen ieder schooljaar in alle groepen onder de
aandacht gebracht worden. Ook zal er jaarlijks op andere wijze aandacht besteed worden aan
veilig internetgebruik in de bovenbouwgroepen, zoals een voorlichting in de groep of andere
lessen over dit onderwerp.
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Afspraken leerlingen











Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht.
Vertel het je leerkracht meteen als je informatie op internet tegenkomt waardoor je je
niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is
het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
Leg nooit verdere contacten op internet met iemand zonder toestemming van je
leraar.
Verstuur nooit berichten met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van je leraar.
Beantwoord nooit berichten waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan
waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld als je zulke berichten krijgt.
Verstuur ook nooit zelf zulke berichten.
Als je vervelende berichten krijgt, waarbij anderen je buitensluiten, uitschelden of dingen
vragen die niet horen, meldt dit dan altijd bij de leerkracht en bij je ouders/verzorgers. Doe dit
ook als dit buiten school gebeurt. Bewaar dergelijke berichten en laat deze ook zien aan de
leerkracht en je ouders/verzorgers. Dat is geen ‘klikken’, het is er samen voor zorgen dat
iedereen zich netjes gedraagt en zich prettig voelt.
Ga op internet niet naar sites waar je niets te zoeken hebt in het kader van de opdrachten en
lessen van school.

Bovenstaande afspraken worden jaarlijks met de leerlingen doorgenomen, dit gebeurt vanaf groep
5/6. Ook worden de afspraken kenbaar gemaakt naar ouders door middel van plaatsen in het
informatieboekje of Spuigat.

Afspraken ouders/verzorgers



Wanneer u thuis merkt dat uw kind lastig gevallen wordt/gepest wordt op internet, meldt
dit dan op school en bespreek dit met de leerkracht.
Sla berichten die bewijsmateriaal vormen, op en deel deze met de leerkracht.

Afspraken leerkrachten









Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleneinden.
Als team houden wij visuele controle op de sites die leerlingen bezoeken.
Er worden geen sites bezocht die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
We leggen aan kinderen uit waarom bepaalde sites wel of niet bezocht mogen worden en dat
het bezoek aan sites altijd gerelateerd moet zijn aan de lessen en de opdrachten die we
verstrekken.
Als leerkrachten dragen we er zorg voor dat de onderwijsomgeving zo is dat kinderen
open kunnen vertellen wanneer zij op een onbedoeld op een ongewenste site komen. Het is
namelijk meestal niet hun schuld.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
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Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In
voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. We respecteren ouders die,
conform de afspraken binnen OPOPS, hebben aangegeven dat er geen foto’s van hun kind op
het internet mogen worden geplaatst.
Bij geconstateerd cyberpesten, wordt het anti-pestprotocol gehanteerd.
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