
      
 

 
 
 
 
 

 
 
Waspik, november 2015 
 
  
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Kinderen zullen in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van de moderne 
communicatiemiddelen. Ook de school heeft een taak de kinderen om te leren gaan met deze 
middelen. Daarvoor is een netwerk in school aangelegd, waarmee de leerlingen van onze school 
toegang hebben tot een wereldwijd netwerk voor informatie. 
Zoals alle ontwikkelingen kent ook deze communicatietechniek positieve en negatieve kanten.  
Het is ook een taak van de school om uw kinderen een veilige plek te bieden en ze te begeleiden in 
het omgaan met mogelijke negatieve kanten ervan. Hiervoor heeft de school afspraken gemaakt. 
Afspraken die de leerkrachten duidelijkheid geven over handelwijzen, afspraken met kinderen hoe 
om te gaan met negatieve kanten van internetgebruik. Met behulp van deze afspraken, die reeds 
eerder in de Schoolgids werden opgenomen en die nogmaals als bijlage bij dit schrijven zijn gevoegd, 
denken wij verantwoord te kunnen werken met de geboden mogelijkheden en daardoor de kinderen 
voor te bereiden op een wereld, waar computer, internet en e-mail niet meer weg te denken zijn. 
Wij hopen met dit protocol de veiligheid van gebruik voldoende te kunnen garanderen en vragen u 
het bijgevoegde formulier ingevuld op school af te geven. Wij vragen u bij de genoemde onderdelen 
al of niet akkoord te gaan. 
 
Namens het team 
Eric de Brouwer 
 

Protocol  communicatie en beeldmateriaal  
B.s. de Veste 
 

Internet en e-mail 
 
Uitgangspunten 
Op onze school zullen de kinderen de komende jaren steeds meer gebruik gaan maken van moderne 
communicatiemiddelen als internet en e-mail. 
De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail-omgeving te 
laten werken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te 
laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen. Met betrekking tot chatten 
geldt de volgende afspraak: er mag alleen gechat worden  als de leerkracht daarvoor toestemming 
geeft. 
De school moet er zorg voor dragen dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik 
en misbruik van internet en het emailadres.  
De school kiest er niet voor om te gaan werken met filters. De school kiest ervoor om samen met de 
kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde manier te kunnen werken met Internet. Het 
samen in de klas hierover praten, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen 
hierbij een zeer belangrijke rol. In de klassen waar met internet en e-mail wordt gewerkt, worden 
samen met de kinderen klassenregels opgesteld. Daarbij worden de volgende afspraken als leidraad 
genomen: 



 Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en 
telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn 
school zonder toestemming van mijn leerkracht 

 Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me 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 leerkracht 

 Ik zal nooit  e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere leerlingen versturen, 
zonder toestemming van mijn leerkracht 

 Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik 
zulke berichten krijg en vertel het meteen aan mijn ouders/leerkracht, zodat zij maatregelen 
kunnen nemen 

 Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke 
programma’s ik gebruik mag maken 

 
E-mail- en Internet-reglement 
 
In principe is voor elke groep (5 t/m 8)  één emailadres aangemaakt.  
 

 Een gebruiker van een emailadres en/of een gebruiker van Internet wordt (na overleg met de 
directie) onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker geblokkeerd, wanneer 
wordt vastgesteld dat er: 

- onwettige activiteiten mee worden gepleegd 
- informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en discriminatie 

en deze informatie verspreid en/of doorgegeven wordt 
- gepest wordt 

Ouders/voogd/verzorgers worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven 
wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is 
 
De gebruiker van een emailadres en/of een internetaccount krijgt bij minder ernstig misbruik een 
waarschuwing. Twee van deze waarschuwingen leveren de volgende sanctie op: de gebruiker wordt 
voor een door de leerkracht te bepalen tijdspanne geblokkeerd. 
Ouders/voogd/verzorgers worden ook hiervan mondeling / schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij 
wordt aangegeven wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is. 
 
Indien het een personeelslid of een persoon die vanwege zijn/haar activiteiten op school ook een 
emailadres of internettoegang heeft gekregen, wordt advies gevraagd aan de directie. Afhankelijk 
van de uitkomst van dat overleg, wordt actie ondernomen. In principe is een directielid met deze 
taak belast. 
 
De systeembeheerder op school draagt er zorg voor dat zodra hij/zij melding krijgt van mogelijk 
misbruik, dit controleert en dit vervolgens meldt aan de groepsleerkracht (indien het en kind betreft) 
en aan de directie wanneer het een volwassene betreft. 
De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het emailadres en/of de internettoegang 
geblokkeerd moet worden, dit  gebeurt. 

 

Website  
 
Werkwijze: 
De site is gebouwd en wordt onderhouden door de webmaster en leerkrachten. Hij/zij plaatst 
regelmatig de meest recente informatie op internet. In bepaalde gevallen wordt eerst overlegd met 
directie en/of bovenschools management, voordat tot publicatie wordt overgegaan. 
Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de site willen plaatsen, leveren dit in bij de 
webmaster   



Informatie aangeleverd door Ouderraad en Medezeggenschapsraad  valt onder de 
verantwoordelijkheid van die organen. 

Doelstelling: 
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op 
internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze 
van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de 
activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds 
bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 
Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. 
Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd. 
Met onze website bieden we de leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, 
boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij en ver weg. 

Verantwoording: 
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids van bs De Veste. Hierdoor is 
een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de 
geledingen van de school. 
Aanvullende informatie, foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school. Bij ons op 
school wordt de site onderhouden door de webmaster, en ICT-er. Hierdoor is hij goed op de hoogte 
van de te publiceren informatie. 

Privacy: 
Op onze website worden o.a. werkstukjes en foto's geplaatst. De ouders worden in de gelegenheid 
gesteld tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun 
kinderen, bezwaar te maken. De webmaster verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op 
een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Deze 
werkjes en/of foto's worden dan niet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer 
herroepen. 
Bij de publicatie worden geen achternamen vermeld. 
Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. 
Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer 
worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. 
Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze 

informatie na overleg met betrokkene verwijderen. 

 
Video: 
Het team van B.s. de Veste stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld , seks en 
racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering zijn de school TV uitzendingen 
zoals school-tv-weekjournaal) 
Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande 
dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden. De school ziet het als opvoedkundige taak om 
kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen. 
Voor onderwijskundige doeleinden worden in de groepen soms video-opnames gemaakt met de 
bedoeling om deze binnen de groep, het team of andere onderwijskundige instellingen te gebruiken. 
Bij voorstellingen, musicals en andere activiteiten worden soms video-opnames gemaakt om deze 
binnen de school te kunnen vertonen aan de medeleerlingen. Het doel hiervan is het vastleggen van 
activiteiten die gedurende de schoolloopbaan plaatsvinden 

 
 
 
 
 
 



Formulier t.b.v. het plaatsen van foto’s op internet  en/of video-opnames 
 
Naam kind(eren: 
 
____________________________ groep____________________ 
 
____________________________ groep____________________ 
 
____________________________ groep____________________ 
 
____________________________ groep____________________ 
 
 
Foto’s op internet  
Steeds vaker worden er foto’s gemaakt (van kinderen van groep 1 t/m 8)  met de digitale 
camera. Sommige foto’s willen we gebruiken voor de website van de school. Andere foto’s 
worden gebruikt bij projecten die via internet of in presentaties bekeken kunnen worden. 
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.  
 

Ik ga er wel/niet* mee akkoord dat er foto’s van mijn kind(eren) op internet of 
in presentaties voor onderwijskundige doeleinden worden geplaatst. 
 

Video-opnames 
Vaak worden er in de klas of bij voorstellingen video-opnames gemaakt die later bij een 
informatieavond  of  in de groepen worden vertoond. Hiervoor vragen wij uw toestemming 
 

Ik ga er wel/niet* mee akkoord dat er video-opnames van mijn kind(eren) 
worden gemaakt  voor onderwijskundige doeleinden of  voor het vastleggen 
van gedane projecten/ activiteiten om deze aan medeleerlingen te tonen 

 
Naam ouder / verzorger   __________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger: 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
Graag deze pagina inleveren bij de groepsleerkracht. 


