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1. Ik ga meteen naar meester of juf of mijn ouders als ik op 

internet hele vervelende, onfatsoenlijke, beledigende, seksuele 

of racistische informatie tegenkom.  

2. Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op internet 

ben tegengekomen in het echt te ontmoeten.  

3. Ik zal "internetpersonen/whatsapp contacten" geen foto's van 

mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en mijn meester of 

juf hier toestemming voor hebben gegeven.  

4. Ik zal geen gemene of vervelende berichten (Mail/Whatsapp) 

naar andere mensen sturen of over andere mensen plaatsen.  

5. Ik ga niet reageren op gemene, vervelende (Mail/Whatsapp) 

berichten. Het is immers niet mijn schuld dat sommige mensen 

zich niet weten te gedragen. Als het hele gemene dingen zijn, 

waarschuw ik meteen meester, juf of mijn ouders.. 

6. Als ik aan het e-mailen ben met mijn eigen mailadres, zal ik 

me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is immers een goede 

reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten is onder 

schooltijd niet toegestaan.  

7. Als ik op internet een spel mag doen, zal dit een spel zijn 

ZONDER geweld. Ik maak gebruik van www.leerspellen.nl  

8. Ik word nergens lid van zonder toestemming.  

9. Als ik per ongeluk een ‘foute’ website open, sluit ik die site 

meteen af. Ook meld ik dit bij de meester of juf.  

10. Filmpjes van YouTube zoek en bekijk ik alleen als ik 

toestemming heb van de leerkracht en dan ook alleen als dit 

nodig is voor bijv. een spreekbeurt.  

11. Ik luister géén muziek of bekijk géén muziekclips internet 

terwijl ik aan het werk ben op de pc.  

12. Ik houd me aan de gedragsregels die horen bij het werken aan 

de computer. Deze regels hangen bij iedere computer-werkplek 

op een gele kaart.  

13. Ik mag tijdens het overblijven niet op de laptop werken. Ik mag 

op de vaste computer alleen op schoolprogramma’s  

14. Ik ga netjes om met de computers van school.  

15. Ik maak op school geen gebruik van mijn mobiel, tenzij ik 

toestemming heb van de juf of meester.  

 

http://www.leerspellen.nl/

