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Internet op school 
Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. We hebben ervoor gekozen 
de kinderen die mogelijkheid te bieden. Wij maken hiervoor gebruik van o.a. Kennisnet, 
Onlineklas. 
  
Waarom internet? 
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: informatie te zoeken, 
contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen 
raadplegen. Internetactiviteiten worden steeds meer onderdeel van methodes en 
leergangen. De software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd worden. 
  
Afspraken en regels 

 Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen 
en telefoonnummers.  

 Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet 
prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort.  

 Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie 
tegenkomt. 

 Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht. 

 Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder 
toestemming van je leerkracht.  

 Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan 
waarvan je weet dat dat niet hoort. 

 Verstuur zelf ook geen mailtjes die niet prettig zijn of waarin je anderen kwetst. 

 Meld bij de leerkracht van tevoren waar je naar gaat zoeken op internet. 

 Weet dat alle sites die je bezoekt, worden geregistreerd. 

 Printen mag alleen met toestemming van de leerkracht. 

 Je mag geen bestanden downloaden van internet zonder toestemming van je 
leerkracht. 

 Op de computers mogen geen instellingen of screensavers veranderd worden. 
  
Doe online niet, wat je offline ook niet doet. 
Onthoud dat iedereen zich op internet anders kan voordoen. 
Geef nooit zomaar je privé-gegevens weg. 
Rare sites? Klik weg. 
Log uit als je je ongemakkelijk voelt. 
Zorg dat de virusscanner geüpdate is. 
Reageer niet op vervelende mail of chats. 
Blokkeer vervelende chatters of mailers. 
Computer niet te lang. 
Los problemen samen op. 
Heb je hulp nodig? Kijk dan bovenaan bij de knop Help! Vraag! 
Heb je meer hulp nodig? Neem dan iemand in vertrouwen. Je ouders bijv. Of je leerkracht op 
school. Of een vriendje of vriendinnetje. 
 
 


