1. ICT- en internetprotocol
Regels en afspraken leerkrachten in het computerlokaal
 Houdt altijd toezicht als leerlingen op de computer werken.
 Let ook goed op de regels voor internetgebruik (zie hieronder).
 Niet eten of drinken bij de computers.
 Laat leerlingen voorzichtig met de spullen omgaan.
 Ruim je rommel op, ook die van je leerlingen.
 Maak het whiteboard altijd schoon
 Als er nog een klas komt, de computers aan laten staan; bij twijfel vragen of
computers helemaal uitzetten (ook de beeldschermen!).
 Als je de laatste van de ochtend of de middag bent, de computers helemaal
uitzetten (ook de beeldschermen!)
Leerkrachten – Internetgebruik
Informatie
 Het internet is op school gefilterd. Dat wil zeggen dat de meeste websites met
ongewenste inhoud niet worden getoond.
 Geef websites die worden getoond maar eigenlijk geblokkeerd zouden moeten
worden door aan de ict'er of op www.schoolfilternet.nl (klik op
Filtersuggestie).
 Als er een website die je wilt gebruiken ten onrechte wordt geblokkeerd kun je
dit doorgeven aan de ict'er of op www.schoolfilternet.nl (klik op
Filtersuggestie).
Regels en afspraken
 Bezoek geen spelletjessites, chatsites en sites die niet voldoen aan onze
fatsoensnormen.
 Download geen bestanden. (Downloaden is als je bijv. een bestand van
internet haalt en opslaat op de computer.)
 Internet wordt op school door leerlingen alleen gebruikt voor educatieve
doeleinden, dus er worden geen spelletjessites, chatsites enz. bezocht.
 Internet wordt door leerlingen alleen gebruikt n.a.v. een opdracht (i.e.
toestemming) van de leerkracht.
 De leerkracht houdt toezicht als de leerlingen internet of de computer
gebruiken.
 Leg aan de kinderen uit:
waarom ze bepaalde sites niet mogen bekijken
dat niet alles waar is wat ze op internet tegen komen
dat het niet de bedoeling is dat je niet-kritisch teksten van internet
overneemt/kopieert
 Zorg voor een sfeer waarin kinderen open durven vertellen als ze op een
ongewenste, onbedoelde site terechtkomen. Het is immers meestal niet hun
schuld.

Regels en afspraken leerlingen in het computerlokaal en in de tussenruimtes
 Leerlingen loggen met eigen naam in.
 Voorzichtig omgaan met krukken, toetsenborden, muizen, koptelefoons en de
computers.
 Alleen leerkrachten mogen op het whiteboard schrijven.
 De leerkrachten printen alleen in zwartwit bestanden af voor leerlingen als dit
nodig is. Zij letten daarbij op onnodig verbruik.
 De kleurenprinter is alleen voor de leerkrachten.
 Let op bij het verlaten van de lokalen:
- Koptelefoons hang deze aan het beeldscherm op.
- Krukken onder de tafels.
- Papier/schriften/pennen weer meenemen. Geen rommel achterlaten!
 Er wordt niet gegeten en gedronken in het computerlokaal.
Leerlingen - Internetgebruik
Regels en afspraken
 Internet alleen gebruiken om te leren, bij het maken van een werkstuk enz.
 Internet alleen gebruiken na toestemming van de leerkracht.
 Niet msn'en of chatten.
 Geen spelletjessites bezoeken.
 Niets downloaden (geen games, programma's, muziek enz.). (Downloaden is
als je bijv. een liedje van internet haalt en opslaat op de computer).
 Als een leerling iets tegenkomt wat hij niet wil zien, moet hij het wegklikken.
Als het niet lukt hulp vragen!
 Geen persoonlijke informatie invullen of doorgeven (e-mailadressen, gewone
adressen, namen (van mezelf, van anderen of van school), telefoonnummers,
foto’s, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie door op websites
enz.)
Deze regels hangen op diverse plaatsen op in het computerlokaal en in alle
tussenruimtes.

