ICT PROTOCOL BASISSCHOOL HUBERTUS
ICT
ICT speelt een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik ervan is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Dit protocol is
gebaseerd op het bovenschools ICT Protocol van Xpect Primair en heeft tot doel het gesprek
op school, in de klas en ook thuis te voeren over wat normaal is op internet en social media
en wat niet. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van De Petteflet, voor het
gebruik van mobiele telefoons en andere devices, internet en social media op school en in
de klas, maar ook voor het mediagebruik buiten school.
In dit protocol wordt gesproken over devices. Daaronder vallen apparaten als computers,
laptops, notebooks, mobiele telefoons, tablets en andere apparatuur zijnde eigendom van
Basisschool Hubertus of van de leerlingen zelf. Onder social media verstaan we
programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd.
Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, maar ook alle
(nieuwe) hiermee vergelijkbare programma’s en apps.
Visie
Bs Hubertus wenst leerlingen in schriftelijke en digitale bronnen informatie te leren
opzoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor henzelf.
Doel
Het gebruik van internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel
is een faciliteit die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een
afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingenleren wat
goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op
omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen. Internet en
social media brengen namelijk ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen
van foto’s of andere gegevens.
Bs. Hubertus zal onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen, zonder
leerlingen alle verantwoordelijkheden uit handen te nemen. Dit ICT protocol biedt hierin
ondersteuning. Bs Hubertus past geen filtering toe op het gebruik van internet. Filtering is
nooit 100% waterdicht en houdt een schijnveiligheid in die feitelijk niet waargemaakt kan
worden. Tevens wordt door toepassing van filtering vaak ook veilige/normale/goed bruikbare
informatie op internet afgeschermd. Daarmee volgen we het bovenschools ICT protocol van
onze stichting Xpect Primair.
Het team van Bs. Hubertus zal leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag
en onverantwoord gebruik van elektronische informatie-en communicatiemiddelen zoals
internet, e-mail, mobiele telefoons en andere devices.

Afspraken voor leerlingen bij het gebruik van internet en social media:
1.
Dit protocol is van toepassing op alle leerlingen van bs. Hubertus
tijdens schooltijd en de tijd die zij onder schooltoezicht doorbrengen. Daarnaast
behoudt de school zich het recht voor actie te ondernemen bij buitenschoolse
incidenten die de school raken en waarbij tevens leerlingen van de school betrokken
zijn.
2.
We behandelen elkaar netjes en met respect. We laten iedereen in zijn/haar waarde.
Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen en beschadigen we elkaar niet.
3.
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op internet en social media en
kan daarop aan
gesproken worden. Ook het doorsturen en herplaatsen zijn handelingen waar iemand op
aangesproken kan worden.
4.
Iedereen zorgt ervoor te weten hoe internet en social media werken, voordat hij/zij ze
gebruikt. Iedereen zorgt ervoor dat de instellingen zodanig staan en dat niet meer
informatie dan de wenselijke wordt gedeeld.
5.
Bij het gebruik van internet en social media houden we rekening met de goede naam
van bs. Hubertus en iedereen die daarbij betrokken is, zoals kinderen, leerkracht
en, ondersteunend personeel, directie en ouders.
6.
We helpen elkaar om goed en verstandig met internet en social media om te gaan en
we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we hulp aan onze
leerkracht(en).
7.
We gebruiken devices van school niet voor zaken die geen verband houden en/of te
maken hebben met het onderwijs of de school.
8.
Buiten schooltijd hebben we enkel toegang tot devices van school met toestemming
van de leerkracht(en).
9.
We lichten direct de leerkracht in als we informatie tegenkomen waardoor we ons niet
prettig voelen of waarvan we weten dat dat niet hoort.
10.
Het meebrengen van een mobiele telefoon of ander device gebeurt op eigen risico. De
school draagt geen verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen of het
kwijtraken ervan. Bij binnenkomst zetten we onze mobiele telefoon (deze worden door de
leerkracht op een veilige plaats bewaard) of ander device uit.
We nemen geen devices, inclusief mobiele telefoon, mee naar schoolkamp en excursies,
tenzij we daarvoor toestemming hebben van onze leerkracht(en). Bij schoolactiviteiten
anders dan binnen het schoolgebouw zetten we onze mobiele telefoon of ander device uit.
Een leerkracht kan ons echter, in verband met het leerproces, toestemming geven om de
mobiele telefoon of een ander device te gebruiken.
11.
We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en social media worden er
daarom geen foto’s, video’s en/of informatie verspreid over anderen als ze daar geen
toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen
ondervinden.
12.
Internet en social media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is

daarom niet toegestaan om op school:
• Sites te bezoeken en daarvan informatie te downloaden en te verspreiden die
pornografisch, racistisch, discriminerend, godslasterlijk, beledigend of aanstootgevend is.
• Te hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s.
• Informatie, foto’s en/of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om
verder te verspreiden. Persoonlijke informatie als naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
wachtwoorden en pincodes houden we bij internetgebruik geheim, tenzij hiervoor
toestemming is verleend door de leerkracht(en).
• Websites en/of social media te bezoeken waarvoor ingelogd moet worden, tenzij met
toestemming van de leerkracht(en).
• Verzonnen berichten te versturen of een fictieve naam te gebruiken als
afzender.
• Iemand lastig te vallen of te achtervolgen.
Als je over bovenstaande punten informatie krijgt aangeboden, dan meld je dat meteen
aan de leerkracht.
13.
Als er gebruik gemaakt wordt van het netwerk van bs. Hubertus dan mag dat de kwaliteit van
het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of instellingen
veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is
natuurlijk verboden.
14.
Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden,’ is een bewuste
keuze waar je goed over nadenkt. Iedereen zorgt ervoor te weten wie de andere
persoon is.
15.
Indien er buiten schooltijd iets vervelends gebeurt op social media waarbij
medeleerlingen betrokken zijn, licht de leerkracht de betrokken ouders in. De school
gaat ervan uit dat ouders stappen ondernemen, aangezien zij verantwoordelijk zijn
voor het gedrag van hun zoon/dochter. Indien dit niet helpt, bespreken leerkrachten het
voorval in de groep.
16.
Als er geconstateerd wordt dat de bovenstaande afspraken uit dit protocol onder
schooltijd niet worden nageleefd, dan wordt dit eerst met de leerlingen besproken door
de leerkracht. Betreft het niet-toegestaan gedrag met een mobiele telefoon of een ander
device, dan neemt de leerkracht deze in. Hiervan wordt een notitie gemaakt in Parnassys.
Bij een herhaling neemt de leerkracht contact op met onze ouder(s)/verzorger(s).
Hiervan wordt een notitie gemaakt in Parnassys. Bij een ernstige overtreding stelt de
leerkracht de directeur op de hoogte. Deze kan besluiten een maatregel op te leggen.
Deze maatregel kan bijvoorbeeld zijn het in werking zetten van het pestprotocol van
de school. Hierbij wordt altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerling.
17.
In alle gevallen geldt indien er sprake is van een strafbaar feit, dan neemt de directeur
contact op met de politie

