
Internetprotocol 

 
Internet op school 

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de 

kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Kinderen in groep 3 en 4 krijgen links naar door 

de leerkracht gekozen sites. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook les in het omgaan met sociale 

media waaronder internet. 

. 

 

Waarom internet? 

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs:om informatie te zoeken. En 

soms ook om spelletjes te spelen(hiervoor zijn regels opgesteld). De software die in ontwikkeling is 

verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. 

Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De 

software bij methodes en leergangen worden door onze leerlingen voor een groot deel al via het 

internet benaderd. 

 

Filtering 

De internettoegang wordt op school gefilterd. Dit is een Stichtingsbeleid. 

Dit betekent dat er veel websites worden geblokkeerd. De sites waarvan wij vinden dat deze niet 

geschikt zijn voor onze kinderen. 

We zijn ons er van bewust dat we er daarmee niet zijn. Kinderen moeten ook leren omgaan met 

internet. De lessen sociale media helpen daar bij. Zij leren internetcontent op zijn waarde te schatten 

en wat te doen bij openen van een ‘foute’ site. Hieronder leest u de afspraken die we hebben 

gemaakt. 

 

Afspraken 

Samen met de kinderen en leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt: 

 

Gedragsafspraken met de kinderen: 

● Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). 

● Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik,racisme, discriminatie, 

seks, porno, geweld. 

● Ik zoek geen plaatjes die gruwelijk zijn. 

● Ik maak geen gebruik van chatboxen. 

● Ik verander niets aan de instellingen van de computer. 

● Ik vraag altijd of we mogen internetten aan de meester of juf. En spreek af wat ik ga doen. 

● De printer mag alleen met toestemming van de meester of juf gebruikt worden. 

● Zonder toestemming mag ik nooit mijn naam, (e-mail)adres of telefoonnummer opgeven. 

● Als ik per ongeluk een “foute”site open, meld ik dat bij de meester of juf. 

● Ik mag alleen met toestemming van de meester of juf gegevens op het internet opgeven. 

● Ik weet dat alle pagina's die ik open, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden. 

● Ik download geen bestanden. 

● Ik doe geen spelletjes met geweld of grove taal. 

● Ik weet dat ik 1 maand niet op internet mag, wanneer ik één van de regels overtreed. Deze 

overtreding wordt ook doorgegeven aan mijn ouders(s)/ verzorger(s). 

 

Afspraken met de leerkrachten; 

● Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden en in enkele gevallen voor 

spelletjes. 

● Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 

● Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 



● De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen 

wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers niet hun schuld. 

● Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 

 

 

 

 

 

 

Thuis 

Maatregelen die de ouders kunnen treffen: 

● Zet de PC in een ruimte waar u vaak bent. 

● Hang vuistregels naast de PC. 

● Weet waar u het over heeft. Ga zelf ook eens surfen en chatten. 

● Praat met het kind over wat het op internet beleeft. 

● Stel regels over het gebruik van internet en praat deze met het kind door. 

● Als het kind wordt lastiggevallen via internet door pestmail of stalking: doe aangifte bij de 

politie en neem contact op met de provider. 

● Laat desnoods de provider mailtjes/chats/sms-jes natrekken. Bewaar altijd het bewijs. 

 

Maatregelen voor de kinderen: 

● Tel tot 10 als je ergens over geïrriteerd bent op internet of MSN. 

● Een geintje hoeft niet altijd als een geintje over te komen. 

● Zet geen informatie over anderen op je eigen homepage; ook niet voor de grap. 

● Inbreken op een account van een ander is strafbaar. 

● Maak geen misbruik van technische snufjes op je GSM of PC (camera). 

● Toon respect voor anderen. 

● Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen. 

● Gebruik een nickname(schuilnaam). 

● Geef nooit je adres, achternaam, telefoonnummer of 06-nummer. 

● Chat alleen als je anderen kunt blokkeren. 

● Maak nooit afspraken met internetters die je nog nooit hebt ontmoet. 

● Maak geen ruzie met internetters. 

● Denk niet dat het pesten aan jou ligt. 

 

Wat doen bij pesten via e-mail of sms? 

● Blokkeer het mailtje (dan krijg je geen post mee van de afzender). 

● Zeg het thuis of op school. 

● Bewaar de pestmail (dat is het bewijs). 

● Laat je leerkracht of ouders bij de provider nagaan wie het bericht heeft verstuurd. Je kunt 

daarna een klacht indienen. 

 

Wat doe bij bedreigingen en pesten via de chatbox? 

● Meld het aan de chatbox zelf. 

● Reageer nooit op zulke chats. 

● Blokkeer de chat van die persoon; kan dit niet log dan uit. 

● Log eventueel onder een andere naam weer in en chat door met de mensen die je wel leuk 

vindt. 

 

Internetbronnen: 

● www.dekinderconsument.nl   www.surfsafe.nl/teens 

● www.jip.org     www.mijnkindonline.nl 

http://www.dekinderconsument.nl/
http://www.jip.org/


● www.stophetpesten.com   www.mijnleerlingonline.nl 

● www.msn.nl/veiligonline/ouders  www.sjn.nl/pesten 

● www.msn.nl/veilig/leraren   www.ppsi.nl 

● www.pestweb.nl    www.teleac.nl 

● www.aps.nl/ppsi 

● www.leren.nl/rubriek/computers 

● www.besafeonline.org    

● www.posicom.nl  

http://www.stophetpesten.com/
http://www.msn.nl/veiligonline/ouders
http://www.msn.nl/veilig/leraren
http://www.pestweb.nl/
http://www.aps.nl/ppsi
http://www.leren.nl/rubriek/computers
http://www.besafeonline.org/
http://www.posicom.nl/

