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Algemeen
In november 2018 is er een nieuw “Media protocol” ingevoerd op onze school. In dit protocol
wordt omschreven hoe we op de O.G. Titus Brandsma, hoofdlocatie, omgaan met digitale
(sociale)media.
Dit media protocol is tot stand gekomen na overleg met directie, ICT en team.
Hieronder volgt een beknopte weergave van de belangrijkste gedeelten hieruit, zodat u als
ouders/verzorgers hierover ook geïnformeerd bent.
Uiteraard wordt relevantie informatie hieruit ook in de groepen met kinderen besproken.

1. Gebruik Internet en website
E-mail en internetgebruik door leerlingen
E-mail en internet worden dagelijks gebruikt in het kader van ons onderwijs. Wij maken geen
gebruik van internetfiltering, omdat we kinderen op een prettige en verantwoorde wijze willen
leren omgaan met het internet. Deze afspraken worden ook met de kinderen besproken!
Zonder toestemming van de leerkracht mogen kinderen het internet niet op. Het vrijelijk surfen op
het internet is niet toegestaan. Ook het spelen van internet spelletjes is niet toegestaan.
Voorbeelden hiervan zijn Minecraft, FIFA, Agar.io, Slither.io en Petrish.pw. De leerkracht ziet toe op
het verantwoordelijk internet gebruik van de leerlingen.
Vanaf groep 5 hebben de kinderen een eigen e-mailbox ter beschikking. De leerkracht leert de
leerlingen hiermee op verantwoorde wijze om te gaan en in te zetten ten behoeve van het
onderwijs.
Gedragsafspraken met de kinderen:









Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
Zoek alleen naar informatie die je nodig hebt voor school.
Vertel het je leraar meteen als je informatie 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 met iemand zonder toestemming van je leraar.
Verstuur bij e-mail berichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming
van je leraar.
Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan
je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
Spreek van tevoren met je meneer of juf af wat je op internet wilt gaan doen.

De website
De website van de school, www.titusbrandsma.nl, wordt gebruikt om informatie over de school te
verstrekken aan kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in onze school.







Op de site worden alleen adresgegevens en telefoonnummers vermeld van de school en
andere openbare instellingen (zoals bijvoorbeeld de onderwijsinspectie of ons bestuur).
Andere adresgegevens en telefoonnummers worden alleen vermeld na uitdrukkelijke
toestemming van de betreffende personen.
Foto's van kinderen worden alleen op de site geplaatst als illustratie van schoolactiviteiten.
Mochten ouders hier bezwaar tegen hebben dan kunnen ze dit schriftelijk kenbaar maken
aan de directie.
Foto’s van kinderen zijn alleen te bekijken door een wachtwoord in te vullen; hiermee
wordt voor een belangrijk deel voorkomen dat foto’s wereldwijd verspreid kunnen worden.
Foto’s van zwemactiviteiten worden niet op de website geplaatst.

2. Gebruik mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronica
Mobiele telefoon
Steeds vaker krijgen we te maken met problemen rondom gebruik van mobiele telefoons die
kinderen meenemen naar school.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat ouders hun kinderen altijd kunnen bereiken via het
telefoonnummer van de school. Andersom geldt ook dat wanneer een kind dringend iets moet
melden aan de ouder(s), wij het kind toestemming geven om gebruik te maken van de telefoon van
de school. Wij zijn daarom van mening dat het niet nodig is dat onze leerlingen een mobiele
telefoon meenemen naar school. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder,
belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar school bereikbaar is. Daarom mogen de
kinderen de telefoons wel meenemen. De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
apparatuur die geen eigendom is van de school.
Regels:
- Vanaf 10 minuten voor schoolaanvang tot na schooleinde moet de mobiele telefoon
uitgeschakeld zijn. Dit geldt uiteraard ook tijdens de pauzes en bij het overblijven.
- De leerling bergt de telefoon bij binnenkomst in de klas op in de daarvoor door de
leerkracht afgesproken plek.
- De telefoon mag pas na schooltijd worden meegenomen naar buiten.
- Het maken van filmpjes, foto’s van andere leerlingen, ouders of leerkrachten is niet
toegestaan. Dit geldt voor iedereen, zowel binnen de school als op het schoolplein. Ook
mag er niets gepubliceerd worden in welke vorm dan ook zonder toestemming van de
betreffende persoon (denk hierbij aan Facebook, WhatsApp, Instagram of ander sociale
media).
Het maken van foto’s/video’s tijdens schoolactiviteiten (bijvoorbeeld schoolreisjes en
excursies) is toegestaan. Publicatie is voor eigen verantwoording. Er mogen geen foto’s
gemaakt worden van kinderen in zwemkleding!

Maatregelen bij overtreding van deze regels:
Elke leerling heeft zich te houden aan de schoolregels. Wanneer deze worden overtreden gelden de
volgende afspraken:
1. Bij de eerste overtreding krijgt de leerling een duidelijke waarschuwing van de
groepsleerkracht.
2. Bij een tweede overtreding wordt de mobiele telefoon tot het einde van de dag in bewaring
genomen door de leerkracht. De leerling wordt uitgelegd en gewaarschuwd dat bij een
volgende overtreding de sancties zwaarder zullen zijn. De leerkracht stelt tevens de ouders
op de hoogte.
3. Bij een derde overtreding wordt het apparaat tot het einde van de dag door de
groepsleerkracht bewaard. De ouder kan de telefoon bij de leerkracht ophalen.
4. Bij ernstige overtreding wordt de strafmaat door de leerkracht bepaald.
Belangrijk is wel om te vermelden dat wanneer er strafbare feiten, zoals schending van de privacy
of ander (ernstig) misbruik* plaats heeft gevonden, de school hiervan melding kan maken bij de
politie en/of aangifte hiervan kan doen.
Ook als het toestel door de leerkracht in bewaring is genomen, is de leerkracht, noch de school,
aansprakelijk voor de apparatuur.
* Misbruik is het zonder toestemming van de leerkracht (eventueel voor lesdoeleinden) maken van
filmpjes, foto’s en geluidsopnames in en om de school en/of schoolactiviteiten elders. Het plaatsen
van foto’s en/of filmpjes op internet of sociale media. Het versturen van ongewenste/ongepaste
sms’jes of WhatsApp berichten, ongewenst bellen en bedreigen.

