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Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Het gebruik van het internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel is algemeen ge-
bruikelijk. 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 omgangs-
vormen en het juiste gebruik van deze EIC-middelen (Elektronische Informatie Communicatie-middelen). 
Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijk-
heid uit handen te nemen. De school zal personeel en leerlingen aanspreken op juist gebruik van de gsm. 
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van onze 
school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigen-
de, 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. 
Alle leerlingen dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken hierover zoals verwoord in dit document. 
N.B.: van personeel en ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij zich houden aan de algemeen geldende normen 
rondom het gebruik van de GSM. 
 
Uitgangspunten: 

 De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot informatie en com-
municatiemiddelen als het 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. Leer-
lingen 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 
Binnen onze stichting/school zijn een aantal gedragsafspraken gemaakt waar we ons allemaal aan dienen te hou-
den. 
 
Gedragsafspraken m.b.t. Mobiele telefoons en mp3-spelers: 

 Persoonlijke elektronica zoals mobiele telefoon en/of mp3-speler staat tijdens de les uit en is opgeborgen. 
N.B.: voor het opbergen wordt de mogelijkheid geboden deze elektronica in de metalen kast in de klas te 
leggen en onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht te stellen. Deze kast gaat na ontvangst op 
slot.  
De bewaarperiode is van 08.45-12.00 uur en van 13.15-15.30 uur op alle dagen behalve op woensdag, 
dan geldt de bewaarperiode van 08.45-12.30 uur. Leerlingen kunnen de elektronica ook zelf bewaren mits 
deze de vermelde tijd ‘onzichtbaar’ blijft!  

 Mobiele telefoons (met of zonder camerafunctie dan wel andere functies zoals Internet) en mp3-spelers 
mogen in en om de school niet gebruikt worden. Dit geldt ook tijdens schoolactiviteiten die elders plaats-
vinden.  

 Tijdens de (lunch-)pauze is het gebruik van een mobiele telefoon of mp3-speler niet toegestaan. We ver-
staan hier onder dat het apparaat uit staat (ook niet in de “stand by” stand) en dat deze ‘onzichtbaar’ blijft, 
ongeacht of het apparaat aanstaat of niet.  

 Ongeoorloofd gebruik van een mobiele telefoon of mp3-speler is zowel in als om de school en tijdens 
schoolactiviteiten elders, niet toegestaan.  

 Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s en dergelijke) is zowel in als om de school en tijdens 
schoolactiviteiten elders, te allen tijde verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de directie. 
N.B.: Ouders kunnen in bijzondere/voorkomende gevallen via het telefoonnummer van de school hun 
kind(eren) bereiken dan wel een bericht doorgeven. 

PROTOCOL GSM GEBRUIK  
 

Stg. Leijestroom / bs. De Schalm 
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Sancties bij het zich niet houden aan bovengenoemde afspraken:  
Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de volgende afspraken: 

 Bij een eerste overtreding wordt het apparaat tot het einde van de dag in bewaring genomen. De leerling 
krijgt een brief mee naar huis waarin wordt uitgelegd dat bij een volgende overtreding de sanctie zwaarder 
zal zijn. 

 Bij een tweede overtreding wordt het apparaat langer in bewaring genomen. In de brief die de leerling bij 
de eerste overtreding mee krijgt is dit reeds gemeld. De school vindt het de verantwoordelijkheid van de 
leerling dat hij/zij zich aan de schoolregels houdt, zeker als het bezit van met name een mobiele telefoon 
belangrijk is voor communicatie met thuis.  

 Bij een derde (en volgende) overtreding wordt het apparaat voor een nog langere periode in bewaring ge-
nomen, te bepalen door de directie.  
Afspraken geldend voor het ‘in bewaring nemen’: 

 een apparaat dat in bewaring wordt genomen moet in het bijzijn van de leerling worden gecon-
troleerd op beschadigingen en correcte werking, en vervolgens worden uitgezet; 

 het apparaat moet vervolgens verzegeld worden (zodat gebruik tijdens de in bewaring name is 
uitgesloten).  

 In bewaring genomen apparaten worden opgeborgen achter slot en grendel. 
 
Mogelijk aanvullende sanctie: 

 Een tijdelijk verbod op het gebruik maken van (alle mogelijke) informatie en communicatiemiddelen op 
school.  
N.B.: De ouders van het betreffende kind worden door de groepsleerkracht van deze extra sanctie in ken-
nis gesteld.  

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Directie bs De Schalm 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
 
Bovenstaande afspraken/regels kort samengevat: 
 

- Bij aanvang van de les zijn bedoelde apparaten ‘onzichtbaar’* én uit; 
 

- Indien een leerling zich niet aan de geldende afspraken houdt volgt één van de vernoemde maatregelen 
afhankelijk van de aard van de fout; 
 

- Tijdens het overblijven gelden dezelfde afspraken en maatregelen als onder lestijd; 


