Reglement internet en sociale media op school
(bijlage bij Gedragscode)

Gebruik van computers, internet, sociale media en mobiele telefoons
Regels bij het gebruik van de devices/internet door leerlingen:
● De leerkracht houdt toezicht op het computergebruik van de leerlingen.
● De leerlingen werken op de computers alleen aan opdrachten voor school.
● Het gebruik van internet is gericht op deze opdrachten.
● Het gebruik van e-mail heeft te maken met schoolopdrachten.
● De leerlingen overleggen met de leerkracht indien een naam of persoonlijke informatie
gevraagd wordt.
● Het is niet toegestaan om te chatten of om ongewenste sites(bloot, seks, lichamelijk of
verbaal geweld), te bezoeken. Indien een leerling een ongewenste site bezocht heeft, moet
er nagegaan worden of dit bewust gebeurde. Als een leerling per ongeluk op een
ongewenste site terecht komt, moet de leerling dit bij de leerkracht melden. De leerkracht
moet dit mogelijk maken door het juiste klimaat. Als er aanwijzingen zijn dat een leerling
ongewenst computergebruik vertoond heeft, kan controle achteraf plaatsvinden.
● Als er sprake is van het bewust opzoeken van ongewenste sites wordt dit aan de directie en
de ouders/verzorgers gemeld. De school bepaalt welke sanctie gegeven wordt.
● Herhaald misbruik kan leiden tot het verbod om gebruik te maken van de computer.
● Iedere school heeft beleid geformuleerd over het gebruik van mobiele telefoons onder
schooltijd.
Regels bij het gebruik van de computer/internet door personeelsleden:
● Het personeel gebruikt de computers van de scholen met name om de werkzaamheden
voor de scholen van LOGOS te verrichten.
● Privé gebruik van de computers door het personeel gebeurt buiten de lesuren om.
● Bezoeken van ongewenste sites (bloot, seks, lichamelijk of verbaal geweld) wordt niet
getolereerd.
● Van ieder ongewenst bezoek wordt melding gemaakt aan de directie en het bestuur.
Passende maatregelen worden dan genomen. Herhaaldelijk bezoek van ongewenste sites
kan leiden tot berisping (bij een 1e herhaling), schorsing (bij een 2e herhaling) en uiteindelijk
tot ontslag (na een 3e herhaling).
● Iedere school heeft beleid geformuleerd over het gebruik van mobiele telefoons onder
schooltijd.
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen, hun ouders en personeelsleden.
Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te
houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen
ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.
Onderdeel van het privacyreglement is “het Reglement internet en sociale media op school”.
Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er
gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen en
personeelsleden van LOGOS, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en
in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
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