
  

Internet Protocol  

voor leerlingen van RKBS Willibrord 

 • Je mag alleen op internet als je daarvoor toestemming krijgt van de leerkracht.  

 • We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, 

stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.  

 • Spreek van tevoren met de leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.  

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder 

toestemming van de leerkracht.  

 • Vertel de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je 

weet dat dat niet hoort.  

 • Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 

 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.  

 • Verstuur nooit foto's of video’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leerkracht. 

 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat 

niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.  

 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.  

 • Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden 

die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg je met de leerkracht.  

 • Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te "downloaden" is 

het antwoord altijd nee. Je mag dus geen bestanden downloaden.  

 • USB-sticks of andere vormen van geheugenkaartjes zijn niet toegestaan.  

 • Chatten is op school niet toegestaan.  

 • Instagram, Facebook en andere dergelijke programma’s worden op school niet gebruikt.  

 • Vraag altijd aan de leerkracht of je je achternaam en je adres of telefoonnummer in een e-mail bericht mag 

zetten.  

 • Mobiele telefoons moeten voor de les worden ingeleverd bij de leerkracht in een daar voor bestemde bak. 

Aan het eind van de dag kan de telefoon weer worden opgehaald. Het liefst wordt de telefoon thuis gelaten, 

om beschadigingen en dergelijke te voorkomen.  

 

 

 


