Mediaprotocol
Gebruik mobiele telefoons etc.
Het betreft hier het gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers en andere elektronica.
Dit splitsen wij in het mediaprotocol op in twee elementen:

Bezit:
Het bezitten van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio, etc.) en tablets op school is
toegestaan.

Gebruik:
●
●

In de les gebruiken de leerlingen mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio, etc.)
en tablets alleen voor educatieve toepassingen en dit op aangeven van het personeel.
Buiten de les worden mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod, iAudio, etc.) en tablets op
het gehele schoolterrein niet gebruikt. Dat betekent dat het apparaat ook niet aanstaat (ook
niet in de “standby” stand) en dat de leerlingen het ook niet in de hand hebben.

Toelichting:
Regelmatig zijn er problemen met mobiele telefoons die kinderen meenemen naar school. Dat vinden we
niet prettig. Daarom hebben we op school samen afspraken gemaakt over het gebruik van mobieltjes in
de school. We gebruiken ze niet buiten de les in school en op het schoolplein. Onze school heeft
meerdere telefoons, dus met de bereikbaarheid van de school zit het gelukkig goed. Daarom is het niet
nodig dat onze leerlingen mobiele telefoons in school gebruiken. Ook tijdens de tussenschoolse
activiteiten mogen de leerlingen als het belangrijk is met de schooltelefoon bellen. Mobieltjes zijn daarom
niet nodig. 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.
Als ze naar huis gaan, kunnen ze hun mobieltjes weer aanzetten, zodat u hen kunt bereiken.
Op school zijn de kinderen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen mobiele telefoons,
pda’s, mp3-spelers, IPods, tablets etc. De school kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor
verlies of diefstal hiervan.

Maatregelen bij overtreding van de regels
• We hebben deze afspraken samen gemaakt, dus is het belangrijk dat we ons allemaal aan deze
afspraken houden. Als een leerling zich niet houdt aan deze afspraken, dan wordt er met de leerling
gesproken en krijgt hij/zij de eerste keer een waarschuwing.
•Komt het een tweede keer voor dan mag de leerling één dag de mobiele telefoon, geluidsdrager of
andere elektronica niet gebruiken en neemt de leerkracht deze in. Natuurlijk kan deze aan het eind van
de dag weer worden opgehaald. De leerkracht meldt de ouders/verzorgers wel wat er is gebeurd. Ook
zal de leerkracht met de leerling bespreken waarom het is gebeurd en hoe we samen kunnen
voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Wij laten u, als ouder, natuurlijk weten wat er is besproken.
• Komt het nog een keer voor, dan bellen we weer met ouders en bespreken we samen met de leerling,
leerkracht en de directie wat er moet gebeuren.

Door kinderen van groep 5-8 te ondertekenen

Mobiele telefoons
Ik gebruik géén mobiele telefoon(s) (met of zonder camera, apps en internet) en draagbare mediaapparatuur in de school, tijdens gym, de pauzecarrousel en op het schoolplein. Ik weet dat dit ook geldt
tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden, dus als ik op excursie ben bijvoorbeeld. Als
ik nodig moet bellen, mag dat altijd met de telefoon van de school.
Uitleg: Niet gebruiken betekent dat mijn mobiel en andere apparaten niet aanstaan (ook niet in de
“standby” stand) en dat ik deze niet in de hand mag houden, of het apparaat nu aanstaat of niet.
Eventuele maatregelen
• Als ik mij niet houd aan deze afspraken, dan krijg ik eerst een waarschuwing.
• Als ik mij een de tweede keer niet houd aan de afspraken, moet ik een dag lang mijn mobiel en andere
apparatuur aan de leerkracht afgeven en neemt de leerkracht contact op met mijn ouders/verzorgers.
• Als het dan nog een keer voorkomt, komt er een gesprek plaats met mij over de consequenties van
mijn gedrag en er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Er wordt dan natuurlijk
ook weer met mijn ouders/verzorgers gepraat.

