
Protocol ICT en Sociale media voor leerlingen 
 
 
Algemeen 
 
We behandelen elkaar met respect en laten iedereen in zijn waarde.  
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media en kan daarop 
aangesproken worden.  
We helpen elkaar om goed en verstandig met internet/sociale media om te gaan en we spreken 
elkaar daar ook op aan.  
Denk altijd na voordat je iets verstuurt. 
 
Internet en e-mail 
 

1. Ik gebruik het internet om informatie op te zoeken over een onderwerp of werkstuk op 
school. Ik bezoek alleen sites die ik daarvoor nodig heb.  
 

2. Ik vraag toestemming van mijn juf of meester, als ik …  
a. Een online spel wil spelen 
b. Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) moet invullen op 

een website 
c. Bestanden wil downloaden of delen 
d. Een e-mail wil versturen 
 

3. Ik deel geen wachtwoorden met anderen.  
 

4. Ik ga voorzichtig om met mails die ik niet vertrouw of waarvan ik de afzender niet ken. Bij 
twijfel klik ik geen linkjes aan.  

 
5. Ik vertel direct aan mijn meester of juf als ik informatie tegenkom die ik niet prettig vind of 

waarvan ik weet dat het niet hoort.  
 

6. Ik weet bij wie ik op school en buiten school terecht kan als ik iets onprettigs heb 
meegemaakt op het internet waarbij ik me niet veilig voel.  

7. Ik bekijk informatie op het internet kritisch en kan beoordelen of het echt of nep is.  
 

8. Ik ken de gevolgen van het delen van informatie die niet echt is.  
 

Sociale Media 
 
Regels sociale media binnen de school: 
 

9. Ik plaats geen foto’s of verhalen over een ander op sociale media.  
 
10. Ik doe niet mee aan pesten via Whatsapp. Als ik nare berichten ontvang of zie van iemand, 

dan vertel ik dit op school of thuis.  
 

11. Als ik iemand niet begrijp via de Whatsapp, dan vraag ik dit rechtstreeks aan diegene. 
 



12. Ik besef dat ik altijd terug te vinden ben op het internet, dus ga ik zorgvuldig om met mijn 
eigen identiteit en met wat ik op het internet zet.  
 

ICT-apparatuur 
 
Je gaat voorzichtig om met de ICT-apparatuur op school (chromebook, printer, computer, digibord 
etc.) De volgende gedragsregels zijn daarom belangrijk:  
 

13. Ik gebruik alleen ICT-apparatuur en software waar ik toestemming voor heb gekregen van de 
meester of juf. Dat geldt ook voor meegebrachte smartphones, etc. 

 
14. Ik gebruik geen meegebrachte USB-sticks in ICT-apparatuur van school.  

 
 


