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Een protocol is een lijst met afspraken die iemand maakt. In een internetprotocol staan
regels waar je je aan moet houden als je op school aan het internetten bent. We maken deze
afspraken met elkaar om te voorkomen dat je problemen krijgt door het gebruik van
internet op school en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft. Om het internet op school
op een veilige manier te gebruiken, hebben we onderstaande regels en afspraken opgesteld.
Dit wordt met de kinderen besproken en zichtbaar opgehangen bij de computers.
1. Ik mag het internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag.
2. Ik gebruik het internet alleen voor schoolopdrachten.
3. Ik gebruik internet niet om een spelletje te spelen. Dit kan wel behorend bij de
methode software.
4. Ik mag niet chatten en e-mailen.
5. Ik geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. Ik gebruik alleen mijn
voornaam.
6. Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik
gebruik geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik zoals, racisme,
discriminatie, geweld of seks.
7. Als ik informatie tegenkom waardoor ik me niet prettig voel of waarvan ik weet dat
dat niet hoort, dan klik ik dit weg. Ik laat dit niet aan klasgenootjes zien. Ik vertel het
de leerkracht direct. Houd je je aan de afspraken dan is het niet jouw schuld dat je
zulke informatie tegenkomt.
8. Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen
om te "downloaden" is het antwoord altijd nee. Ik mag dus geen bestanden
downloaden.
9. Als ik anderen op verkeerde pagina’s zie, dan mag ik dat melden. Wij vinden dat
géén klikken.
10. Een leerkracht kan altijd meekijken met het computergebruik van de leerlingen.
11. Mocht ik een van de regels overtreden dan wordt er contact opgenomen met thuis.
12. Chatten of onder schooltijd op Facebook o.i.d. is niet toegestaan.
13. Via school mag ik niets bestellen, dat kan ik thuis doen na overleg met mijn ouder(s).
14. Printen mag ik alleen na toestemming van de leerkracht.

