Internet/mobiele telefoons
Als KC De Touwladder hebben we, net als vele andere Unicoz scholen, gekozen om geen
internetfilter te gebruiken.
Onze leerlingen maken gebruik van laptops om informatie zoeken, en moeten niet alleen leren de
betreffende informatie te beoordelen op betrouwbaarheid, maar ook verantwoord gebruik te
maken van internet (en mobiele telefoons).
Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten
leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden
daarom o.a. door de leerkracht gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatieen communicatiemiddelen.
Leerlingen worden daarom na uitleg over verantwoord gebruik geacht deze afspraken te
respecteren en zich hieraan te houden.
Internet
Leerlingen mogen internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, waarbij e.e.a.
gerelateerd moet zijn aan onderwijsleerproces. Overige redenen dienen altijd in overleg met de
leerkracht te gebeuren.
Bij surfen op internet wordt niet bewust gezocht op zoekwoorden die te maken hebben met
grof taalgebruik, agressie, seks en discriminatie.
Leerlingen worden geacht van tevoren met de leerkracht of te spreken wat ze op internet
willen gaan doen.
Leerlingen mogen slechts printen wat echt noodzakelijk is en slechts met toestemming van de
leerkracht.
Leerlingen mogen niets downloaden.
Leerlingen bezoeken geen websites waarvoor ingelogd moet worden.
Voor iedereen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke informatie zoals naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes te geven via internet, chatprogramma's
en/of e-mail.
Leerlingen worden geacht meteen de leerkracht in te lichten als ze informatie tegenkomen
waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dat niet hoort.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons mogen in de school niet gebruikt worden. Dit geldt ook tijdens
schoolactiviteiten die elders plaatsvinden. De apparaten worden in de afgesloten kast in de
ruimte bewaard.
Eén uitzondering op deze regel is als het apparaat gebruikt wordt voor educatieve doeleinden, én
dit is besproken met de leerkracht.
Als leerlingen merken, dat er (via de mobiel) wordt gepest, dienen zij hun ouders in te lichten en
eventueel ook de leerkracht.
Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, geldt de volgende afspraak:
De mobiel wordt alsnog uitgezet en in de afgesloten kast opgeborgen.
*Ongewenst en/of onverantwoord gebruik wordt besproken met de leerling en bij herhaling met
zijn/haar ouders en eventueel bestraft.
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