
 
Richtlijnen rond Gebruik Internet in de klas (LEERKRACHT)  

   

 Algemene richtlijn computergebruik:    
 tijdens de lestijden wordt de computer gebruikt (dus ook Internet) voor 

educatieve doelen.  
 Buiten lestijden (pauzes, etc.) kan ook vrij aan de computer worden gewerkt en 

gespeeld; spelletjes met geweld, seks, racisme, agressie etc. zijn niet 

toegestaan.  

  

   
 Werk aan sfeer in je groep van openheid en vertrouwen zodat de leerlingen zaken 

durven te bespreken en te melden. Hou (regelmatig) een groepsgesprek over dit 

onderwerp.  
   

 Laat leerlingen “nooit” alleen op Internet. Zorg dat er “altijd” toezicht volwassene. 

Dus niet in een pauze als er geen volwassene is.   
   

 Stel de pc’s zo op in je lokaal dat je makkelijk een blik kunt werpen op het 

beeldscherm van de computers.  
   

 (laat) Regelmatig controleren wat er zoal wordt bezocht op Internet. Voer hiervoor 

geregeld een steekproef uit en zorg dat de leerlingen weten dat er wordt 

gecontroleerd.  
   

 Stimuleer de onderlinge sociale controle. Dit kan een onderdeel van het 

groepsgesprek zijn.  
   

 Laat leerlingen niet te lang op Internet.  
   

 Zorg dat Internetten zinvol is, gericht op schoolwerk, eventueel aan de hand van 

opdrachten.  
   

 Chatten is niet toegestaan.  
   

 Mailen ed. is niet verboden. Niet stimuleren. Regelmatig controleren of het juist wordt 

gebruikt.  
   

 We hanteren van een gedragscode rond gebruik Internet + sanctie. Bespreek het met 

je groep de consequenties van het schenden van de afspraken.  
   

   

  
  
Gedragscode - / afspraken rond Gebruik Internet (LEERLINGEN)   

   

 Je verzendt geen persoonlijke info via Internet:  
       - foto’s  

       - tel. nummers  

       - adresgegevens  

       - namen school of jezelf  

       - wachtwoorden  



- gegevens creditcards etc  

   

 Je maakt (zonder overleg leerkracht) geen afspraken via Internet.  
   

 Je mag nare of twijfelachtige e-mail die je ontvangt niet beantwoorden. Wel melden 

bij je meester of juf dat je iets raars hebt ontvangen.  
   

 Wanneer je je niet prettig voelt bij wat je leest of ziet, dan moet je dat melden aan je 

meester of juffrouw. Doe dat ook als je twijfelt of het wel goed is wat je op de 

computer ziet.  
   

 Ga nooit op zoek naar Websites met een slechte inhoud.  
   

 Kom je toevallig / per ongeluk op zo’n Website, klik dan direct op de pijl “Vorige” en 

meldt  aan je meester of juffrouw wat er is gebeurd.  
   

 Vraag altijd toestemming om te mogen ‘downloaden’.  
   

 Wanneer je bovenstaande afspraken, nadat er in een klassengesprek over is 

gesproken, overtreedt, gebeurt het volgende:  
 1e keer: je krijgt een eerste en laatste waarschuwing.  
 2e keer: je mag een maand niet Internetten of vrij werken/spelen op de 

computer. Wel ‘onder begeleiding’ aan educatieve programma’s.   
 3e keer: je mag een jaar niet Internetten of vrij werken/spelen op de computer. 

Wel ‘onder begeleiding’ aan educatieve programma’s. 
 


