Internetprotocol
1. Nooit persoonlijke gegevens van jezelf of van school doorgeven.
Persoonlijke gegevens:
- Adres
- Telefoonnummer
- e-mail adres
- geboortedatum
- bankgegevens – bankrekening of creditcardnummers
- gebruik alleen je voornaam
2. Niet op zoek gaan naar sites met minder geschikte informatie.
( sex, geweld, racisme etc.)
Wanneer je per ongeluk op zo’n site terechtkomt, klik de site weg, door op vorige te
klikken. Lukt het niet, tegen de juf of meester zeggen.
3. Geen afspraken maken op het internet met onbekenden
Geen informatie sturen over jezelf, familie, vrienden en school. Geen digitale foto’s
versturen. Wanneer je dit toch wilt, altijd toestemming van je ouders of van de
meester of juf vragen.
4. Chatten, sms, whatsApp en andere communicatie wegen op school is
verboden.
Er wordt in diverse chatboxen verkeerde taal gebruikt. Dit vinden wij niet passen
bij onze school.
5. Niet bestellen via internet
We bestellen niets op school. Wil je wat bestellen, vraag dan toestemming aan je
ouders en bestel thuis, niet via school.
We mogen ook niet voor de grap iets bestellen, één van de regels is dat je geen
persoonlijke gegevens doorgeeft.
6. Mailen, alleen via groeps e-mail.
Wanneer je een e-mail bericht verstuurt, gaat dit via de groeps e-mail. De e-mail
adressen, die thuis zijn aangevraagd of persoonlijk worden gebruikt, blijven privé
(thuis). Ontvang je een e-mail bericht van een persoon die je niet kent of
vervelende, gemene, rare berichten, geef dit door aan je juf of meester. Zij
overleggen en nemen evt. contact op met de politie.
7. Gebruik Internet:
Groep 1 t/m 4 vraagt toestemming leerkracht om op Internet te gaan. Van groep 5
t/m 8 wordt verwacht dat zij aan dit Internet protocol houden.
8. Printen:
Er wordt alleen geprint als er toestemming is gevraagd aan de juf of meester.
Printen vanaf Internet kan op 2 manieren:
a. De gewenste tekst selecteren en kopiëren naar word.
b. De gewenste tekst selecteren en naar “bestand” gaan en dan via afdrukken afdrukbereik “selectie” kiezen.

