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‘Groot in omvang, klein in afstand’

Afspraken computergebruik CBS Johan Friso
Computers …. we kunnen er niet meer omheen. Voor steeds meer zaken hebben we ze
nodig, zowel thuis als op school. We zoeken informatie op, downloaden van alles,
mailen, chatten en doen “games”. Dat bij computergebruik bepaalde afspraken horen,
vinden we op onze school heel gewoon. We vinden het prima dat de computers gebruikt
worden, maar dan wel op een verantwoorde manier en binnen bepaalde grenzen.
In de lokalen staan de computers zo opgesteld dat de leerkracht zicht heeft op wat de
leerlingen doen. Als er even geen leerkracht in het lokaal aanwezig is, mogen de
leerlingen wél gebruik maken van de computers, maar de deur van het lokaal moet open
blijven.
We maken op school geen gebruik van filtering omdat:
filtering nooit 100% is (schijnveiligheid)
filtering soms ook (gedeeltes van) gewenste sites filtert
we kinderen willen leren op een verantwoorde manier om te gaan met computers
De school maakt in de internet-browser gebruik van de startpagina www.kennisnet.nl. Dit
is de startpagina voor het Nederlandse onderwijs en heeft een eigen Nederlandstalige
zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd
zijn, waardoor ongewenste sites niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen wordt
geadviseerd gebruik te maken van veilige zoekmachines als DaVindi.
We hebben software aangeschaft waarmee we het computergebruik kunnen controleren.
De afspraken rondom het computergebruik hebben we op papier gezet en de afspraken
die voor de leerlingen gelden, hebben we met hen besproken. Als de leerlingen naar
internet gaan, krijgen ze eerst op het beeldscherm de vraag of ze de afspraken weten.
Afspraken over het gebruik van internet en e-mail
1. Je mag het internet gebruiken om informatie te zoeken die je nodig hebt voor een
werkstuk, boekenbeurt, spreekbeurt of iets anders dat met school te maken heeft.
Zomaar voor de lol surfen of games doen, mag niet.
2. Op internet en bij het e-mailen gelden dezelfde regels als in de klas: gedraag je!
3. Vul geen formulieren in op internet.
4. Informatie over jezelf zoals naam, adres, telefoonnummer mag je niet doorgeven op
internet.
5. Kijk goed uit bij het surfen op internet dat je niet op een rare site terecht komt.
Gebeurt dit per ongeluk toch, zeg het dan tegen de juf of meester.
6. De juf of meester houdt in de gaten op welke sites je geweest bent. Houd je aan de
afspraken!
7. Als je iets van het internet wilt halen (downloaden), vraag dan eerst toestemming aan
de juf of meester.
8. Als je gaat e-mailen, moet je het bericht aan de juf of meester laten lezen voordat je
het verstuurt.
9. De juf of meester mag de e-mail die jij op school verstuurt of ontvangt altijd lezen.
10. Chatten mag je niet op school.
11. Als je iets wilt printen, overleg dat dan eerst even met je juf of meester.
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