Chromebook:
Gebruik van de Chromebooks:
●
●
●
●

Je
Je
Je
Je

werkt altijd op je eigen Chromebook.
loopt nóóit met een open Chromebook!
houdt de Chromebook met twee handen vast.
eet en drinkt niet in de buurt van je Chromebook.

Gebruik van internet:
●
●
●

●
●
●

Je gebruikt Google als zoekmachine.
Je bezoekt sites waarvan je weet dat dat dit oké is.
Vertel het je juf meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet
prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd jij je aan de
afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
Spreek van tevoren met je juf af wat je op internet wilt /mag gaan doen.
Als je anderen op bepaalde pagina’s ziet (wat niet hoort), dan mag je dat
melden. Dat is géén klikken.
Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen,
adressen en telefoonnummers.

Bij onjuist gebruik van de Chromebook en internet heeft dit gevolgen.

Naam:......................................................
Handtekening:...........................................
Datum:.....................................................
Groep:......................................................

Gebruik regels Chromebooks voor de leerkrachten:

●
●
●
●
●

Kinderen werken op eigen Chromebook.
Niemand loopt met een open Chromebook!
Iedereen houdt de Chromebook met twee handen vast.
Je eet en drinkt niet bij het gebruik van je Chromebook.
De leerkracht gebruikt ook een eigen Chromebook.(hetzelfde nummer)

Afspraken:
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●

Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Het gebruik van internet is een verantwoordelijkheid voor het hele team,
ondersteunende diensten, leerlingen en ouders. De leerkrachten maken
regelmatig looprondes.
Een controle kan ook gebeuren door de “geschiedenis” te bekijken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan de algemeen geldende
fatsoensnormen voldoen.
De groepsleerkracht draagt zorg voor een omgeving, waarin kinderen
open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site
komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
Informatie die terug te voeren is op kinderen mag niet op het openbare
deel van het internet terechtkomen.
Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het internet
gepubliceerd.
Ouders kunnen bij inschrijving op onze school aangeven dat ze bezwaar
maken tegen plaatsing van beeldmateriaal van hun kinderen op het
internet.
Ouders kunnen met vragen en/of opmerkingen over beeldmateriaal op
onze site altijd terecht bij de directie van de school.
Op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de
groepsleerkracht e-mail van leerlingen bekijken. Hier wordt zorgvuldig
mee omgegaan.
Bij het niet nakomen van deze afspraken, worden eventuele sancties door
de school genomen.

