Mediaprotocol
(vanaf groep 5)
Wat is een protocol?
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan regels
waaraan je je moet houden. Aan het begin van het schooljaar lees en onderteken je het protocol
met je ouder(s)/verzorger(s). Als je het protocol hebt ondertekend mag je gebruik maken van
digitale middelen op school. De school gaat er dan van uit dat je je aan die regels houdt.

De afspraken:

















Ik mag gebruik maken van de computers / laptops / tablets op de Kennemerpoort als ik
toestemming heb.
Ik wijzig de instellingen (bureaublad, schermbeveiliging, enz.) van de computers niet, ze
blijven zoals deze door de ict-coördinator zijn ingesteld.
Ik log altijd in onder mijn eigen groep.
Ik vraag toestemming aan de leerkracht als ik wil printen. Ik geef maar één
printopdracht. Als de printjes niet komen vraag ik hulp aan de leerkracht.
Ik eet of drink niet bij de computer / boven toetsenbord.
Ik zorg dat ik na gebruik van de computer deze goed afsluit en dat alles is opgeruimd.
Ik mag alleen op het internet als ik weet wat ik wil opzoeken
Ik ga mijn leerkracht gelijk waarschuwen als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet
prettig voel, of waarvan ik weet dat dit niet hoort.
Ik zorg dat ik weet hoe de sociale media werken voordat ik ze gebruik.
Ik respecteer mijn eigen en andermans privacy. Ik verspreid daarom geen informatie,
foto’s of video’s over mijzelf en/of anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben
gegeven.
Ik behandelen anderen en mezelf netjes en met respect, en laat iedereen in zijn waarde.
Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadig ik mezelf en een ander niet,
en maken we elkaar niet zwart.
Ik help anderen om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken
elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze leerkracht.
Ik neem mijn mobiele telefoon alleen mee als het noodzakelijk is.
Ik heb mijn mobiele telefoon op school en op het schoolplein uitstaan.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen spullen (mobiel, MP3, boxen, laptop,
spelcomputer). Als er iets stuk gaat of kwijt is, kan ik de school niet aansprakelijk stellen.
Ik moet vooraf toestemming hebben van de leerkracht om mijn mobiele telefoon of
sociale media in de les te gebruiken.

Aanvulling voor de ouders
Verkeerd gebruik van media voorkomen is natuurlijk het allermooist. Dit kunt u doen door
samen met uw kind afspraken te maken over het internetgebruik, hier controle op te houden en
door selectief mee te kijken. Opvoeden gebeurt niet alleen in de echte wereld maar ook digitaal.
Als je dit protocol met je ouders hebt doorgelezen dan ondertekenen jullie dit.
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Bespreekbaar maken: digitaal spelletjes spelen, muziek luisteren onder het werken

Mediaprotocol Handtekeningen
Dit blad s.v.p. inleveren op school, bij de leerkracht

Voor de Leerling
Het is protocol mediagebruik is mij bekend, ik beloof me aan de afspraken te houden,

Naam leerling: ...............................................

Groep:

Datum:

Handtekening: .........................................

........- .......- 2018

..........

Voor de ouder(s)
De regels protocol mediagebruik zijn bij ons bekend en worden ondersteund.

Naam ouder(s) / verzorger(s): .............................................................................................

Datum:

........- .......- 2018
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Handtekening(en):.......................................

