
Overeenkomst gebruik computers  

(en andere devices), internet en e-mail 

 

 

De apparatuur van de school 

• Je gaat netjes en zorgvuldig om met alle computers, laptops, printers, 

koptelefoons en wat er zoal bij hoort. 

• Als er problemen zijn met apparatuur of software, dan meld je dit bij je juf 
of meester. 

• Je mag alleen met je eigen gegevens werken in de programma’s die voor 
jou klaarstaan. 

• Je mag zelf geen programma’s of apps installeren op de schoolcomputers 

en -laptops. 
• Op vragen om te ‘downloaden’ is het antwoord eigenlijk altijd nee. Bij 

twijfel vraag je het aan je meester of juf. 
• Gebruik geen USB-sticks. 

• Als je klaar bent op de computer of laptop log je uit. Laptops en tablets 
sluit je netjes af voordat je ze in de kast zet. 

• Als ik een apparaat van school mag lenen voor thuis, doe ik daar 
voorzichtig mee. Eten en drinken bij deze apparaten mag niet. 

 

Je wachtwoord 

• De juf of meester legt je uit waaraan een goed wachtwoord moet voldoen. 

• Je mag een wachtwoord NOOIT aan een ander geven. 
• Voorkom dat anderen kunnen meekijken als je je wachtwoord intypt. 

• Als je denkt dat een ander jouw inloggegevens kent of gebruikt, vertel dat 
dan meteen aan je juf of meester. 

 

E-mail 

• Schrijf nooit je naam met je adres en telefoonnummer in een (e-mail) 
bericht. Wil je dit toch doen, vraag dan altijd aan je meester of juf of dit 

mag. 
• Verstuur geen ketting e-mails en stuur ze niet door. 

• Als je e-mailberichten krijgt, die je niet leuk of raar vindt: vertel dat dan 
meteen aan je meester, juf of ouders, zodat zij maatregelen kunnen 

nemen. 
• Reageer nooit op e-mailberichten die onprettig zijn. Het is niet jouw 

schuld, dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes 
niet. Meestal kunnen we erachter komen wie een mailtje heeft verstuurd. 

• Reageer niet op mailtjes met een link naar een internet site waar jij niet 
om gevraagd hebt. Iemand probeert misschien om achter jouw 

wachtwoord te komen als je hier naartoe gaat. 
• Stuur met e-mailberichten nooit een foto van jezelf, de juf of meester, of 

je mede-leerlingen over internet zonder toestemming van je meester, juf 

of je ouders. 
• Gebruik je school mailadres alleen voor programma’s die van school zijn. 

  



Internet 
• Spreek duidelijk af met je meester of juf op welk tijdstip en hoe lang je op 

internet mag en van welke programma’s je gebruik mag maken. 

• Geef nooit je naam met je adres en telefoonnummer door als daar op een 
website om wordt gevraagd. Wil je dit toch doen, vraag dan altijd aan je 

meester of juf of dit mag. 
• Het is verboden websites te bezoeken 

o waar je kunt gamen of gokken of zoiets 
o die niet  fatsoenlijk of niet passen bij jouw leeftijd zijn 

o die discrimineren, racistisch of seksueel getint zijn 
• Vertel het meteen aan je meester of juf als je informatie ziet, waardoor je 

je niet prettig voelt. Als jij je aan de afspraken houdt, dan is het niet jouw 
schuld wanneer je zulke informatie tegenkomt. 

• Gebruik op internet, mail of andere programma’s geen scheldwoorden of 
onaardig taalgebruik. Gedraag je netjes in woord en gedrag. 

 

Social media 

• Chatten is op school niet toegestaan. Je weet nooit met wie je aan het 

chatten bent. Iemand kan zich heel anders voordoen of heel andere 

bedoelingen hebben, dan jij misschien denkt. 
• Maak nooit afspraakjes met iemand, die je op internet hebt ontmoet. Je 

weet nooit zeker met wie je afspreekt. 
• Val anderen niet lastig via het internet. 

• Digipesten in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 

Je eigen apparaten 

• Onder schooltijd staat je mobiel uit. 
• Op school mag je met je mobiele telefoon geen foto’s of filmpjes van de 

school, de juf of meester of je medeleerlingen maken en/of verspreiden. 
Het mag wel als de juf of meester daar een opdracht voor heeft gegeven. 

 
Teams 

• Zet je camera aan en geluid uit. Gebruik het handje of de chat voor 
vragen. Geluid mag alleen aan als de leerkracht dit aangeeft. 

• De opname mag je alleen bekijken voor je schoolwerk. Je mag het dus niet 
opslaan, bewerken, delen via sociale media enz. 

• Vervaag je achtergrond als je camera aan staat, tenzij jouw omgeving een 
functie heeft tijdens de bijeenkomst. 

• De chat is alleen toegestaan voor vragen en opmerkingen die met de les te 
maken hebben. 

 


