MEDIAWIJSHEID
Afspraken met leerlingen v.w.b. het internetten op school
Dit zijn de gemaakte afspraken waar leerlingen zich aan (moeten) houden:
• Ik spreek met een personeelslid af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke
programma’s ik gebruik mag maken;
• Ik zal niets downloaden;
• Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet, zoals: mijn naam, adres, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school, zonder toestemming van
een personeelslid;
• Ik vertel het mijn ouders of een personeelslid meteen als ik informatie zie waardoor ik mij niet prettig voel of waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is zoals porno, geweld, discriminatie, racisme;
• Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet zonder toestemming van
mijn ouder(s) of een personeelslid;
• Ik zal nooit e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere leerlingen versturen zonder
toestemming van mijn ouders(s) of een personeelslid;
• Ik zal nooit e-mailberichten beantwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke
berichten krijg en vertel het meteen aan mijn ouders of een personeelslid zodat zij maatregelen
kunnen nemen;
• In het kader van mediawijsheid geeft de school aan de kinderen onderstaande adviezen mee bij email;
Wel:
• Aardige berichtjes sturen naar vrienden/vriendinnen/klasgenoten (met toestemming van leerkracht);
• Vragen stellen aan elkaar;
• Voorzichtig zijn met taalgebruik;
• Alleen met je eigen naam berichtjes versturen;
Niet:
• Namen vermelden;
• Foto’s versturen waar je alleen op staat;
• Vieze of rare berichtjes versturen;
• Vragen om berichtjes;
• Andermans wachtwoord gebruiken;
• Meelezen met een mailtje van een ander;
• Berichtjes openen van mensen die je niet kent;
• Schelden in berichtjes;
• Kwetsende berichtjes versturen (discrimineren, beoordelen, stemmingmakerij).
Afspraken met leerlingen m.b.t. het gebruik van Chromebooks:
•
•
•
•

Kinderen mogen een achtergrond pagina instellen, de leerkracht moet deze pagina goedkeuren.
Kinderen mogen maximaal twee keer per dag 15 minuten muziek luisteren op de Chromebooks, dit
mag op de door de leerkracht bepaalde tijden. Leerkracht voert controle uit op de muziekkeus.
Er mogen alleen spelletjes gespeeld worden op Gynzy en Ambrasoft..
Kinderen mogen alleen op Google met goedkeuring van de leerkracht.
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