Protocol gebruik GSM op bs De Schalm
Het gebruik van het internet, e-mail, mobiele telefoons en smartwatches als informatie- en
communicatiemiddel is algemeen gebruikelijk. Deze middelen zijn een afspiegeling van de
maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is,
wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik
van deze informatie- en communicatiemiddelen.
Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle
verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school zal personeel en leerlingen aanspreken op
juist gebruik van gsm.
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en
identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van
bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische,
discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of andere
toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.
Zowel het personeel als de leerlingen (ouders) dienen zich te houden aan afspraken hierover zoals
verwoord in dit document.

Uitgangspunten
●
●
●

De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot
informatie en communicatiemiddelen als internet te begeleiden.
De school probeert binnen haar mogelijkheden te voorkomen dat ongewenste uitingen op
school voor komen.
Leerlingen hebben een eigen verantwoordelijkheid binnen de door de school gestelde
kaders. De school ziet erop toe dat leerlingen verantwoord gebruik maken van informatie en
communicatiemiddelen. Leerlingen worden na uitleg over verantwoord gebruik hierover
geacht deze afspraken te respecteren en zich hieraan te conformeren. Ongewenst en/of
onverantwoord gebruik wordt bestraft.

Afspraken
Mobiele telefoons en smart watches
Mobiele telefoons en smartwatches mogen in en om de school niet gebruikt worden. Dit geldt ook
tijdens schoolactiviteiten die elders plaatsvinden. Ook tijdens de pauze is het gebruik van een
mobiele telefoon niet toegestaan. Onder niet gebruiken verstaan we dat het apparaat niet aanstaat
(ook niet in de “stand by” stand) en dat deze niet in de hand gehouden mag worden, ongeacht of
het apparaat aanstaat of niet. Persoonlijke elektronica zoals mobiele telefoons en smartwatches
staan tijdens de les uit en zijn opgeborgen. Het opbergen vindt plaats in de genummerde
telefoonzak. De bewaarperiode is van 08.45-14.30 uur op alle dagen behalve op
woensdag, dan geldt de bewaarperiode van 08.45-12.30 uur. Ongeoorloofd gebruik van een
mobiele telefoon en smart watch is zowel in en om de school als tijdens schoolactiviteiten elders niet
toegestaan.
Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s en dergelijke) is zowel in en om de school als tijdens
schoolactiviteiten elders te allen tijde verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de directie.
Ouders kunnen in bijzondere gevallen via het telefoonnummer van de school hun kind(eren)
bereiken dan wel een bericht doorgeven.
Eventuele maatregelen
Mogelijke sancties zijn het tijdelijk verbieden om gebruik te maken van informatie en
communicatiemiddelen. Ook het opstellen van een contract (waarin vastgelegd wordt wat wel en
wat niet mag en de gevolgen bij overtreding), en schorsing en verwijdering kunnen een sanctie zijn.
Ouders/verzorgers zullen geïnformeerd worden over eventuele sancties/getroffen maatregelen.

Suggestie: de school kan overwegen om de afspraken met leerlingen schriftelijk vast te leggen en te
laten ondertekenen door leerlingen: leerlingen laten dan zien dat ze het eens zijn met de regels en
kunnen er beter op aan gesproken worden.

Mobiele telefoons en smartwatch
Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de volgende afspraken:
1. Bij een eerste overtreding wordt het apparaat tot het einde van de dag in bewaring genomen.
2. Bij een tweede overtreding wordt het apparaat tot het einde van de dag in bewaring genomen en
worden de ouders in kennis gesteld.
In bewaring nemen:
- een apparaat dat in bewaring wordt genomen moet in het bijzijn van de leerling worden
gecontroleerd op beschadigingen en correcte werking, en vervolgens worden uitgezet;
- het apparaat wordt vervolgens opgeborgen achter slot en grendel.
Ouders kunnen in bijzondere gevallen via het telefoonnummer van de school hun kind(eren)
bereiken dan wel een bericht doorgeven.
Tot slot
Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Leerlingen zullen
gewezen worden op het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van andere EIC-middelen
(elektronische informatie communicatiemiddelen) en de mogelijke gevolgen die verkeerd gebruik
kan hebben. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor het personeel die de gevaren
bespreekbaar zal maken en houden.

