
 

 

INTERNETPROTOCOL 
 
Het internetprotocol van de Anne Frankschool is bedoeld om duidelijke 

afspraken te maken over hoe we werken met de computer en met name 
hoe we gebruik maken internet op school. Als school hebben we 
nagedacht over filtering van internet op school. We hebben besloten om 

geen beveiliging op internet te zetten. We zijn van mening dat dit een 
schijnveiligheid is. We hebben daarnaast gemerkt dat als kinderen 
informatie willen zien op internet, dat ze ondanks alle beveiligingen, het 

toch kunnen vinden.  
We willen kinderen leren dat internet een “venster naar de wereld” is. 
Soms kun je dingen tegen komen die heel vervelend zijn. We leren 

kinderen hoe ze dit moeten afsluiten en melden. En daarnaast leren we 
kinderen hoe ze vooral internet kunnen gebruiken om heel veel te leren 
en plezier te hebben.  

En gaan kinderen of volwassenen op zoek naar informatie, die niet op 
school thuis hoort, dan zal toegang tot internet voor deze personen op 
school (tijdelijk) niet meer mogelijk zijn. Ouders van kinderen zullen we 

hiervan altijd op de hoogte stellen.  
 
 

De regels op school over het gebruik van internet op school zijn als volgt: 
 

1. Internet mag op school gebruikt worden, net als dat er andere 

zaken worden gebruikt op school. Dit betekent dat iedereen eigenlijk 
al weet wat wel en wat niet mag op internet.  

2. Als iemand per ongeluk een website bezoekt waarop bijvoorbeeld 

seks, geweld of racisme is te zien, dan wordt dit door het kind 
onmiddellijk afgesloten en direct gemeld bij de leerkracht.  

3. Het achterlaten van persoonlijke gegevens als naam, leeftijd, adres, 

of e mail op internet mag niet op school zonder toestemming van de 
leerkracht.  

4. Op school mag je e mails versturen als dat nodig is vanwege het 

leren op school. Je mag daarin echter geen foto’s van je zelf of 
persoonlijke gegevens van je zelf in zetten (zie ook 3).  

5. Chatten op school mag alleen wanneer de leerkracht daar 

toestemming voor geeft en in het belang is van het leren op school.  
6. Mobiele telefoons mogen op school niet aan zijn. De internetfunctie 

mag alleen gebruikt worden, als de leerkracht daar toestemming 

voor geeft en alleen in het kader van het leerproces op school. Op 
school kan de telefoon dan contact maken met de wifi-aansluiting 
van school.  

7. Het downloaden van muziek, afbeeldingen, films enzovoorts is niet 
toegestaan. Wel mogen kinderen plaatjes en filmpjes van internet 



 

 

gebruiken in bijvoorbeeld een werkstuk of een presentatie. Dit ook 
weer alleen als de plaatjes en/of filmpjes bedoeld zijn om wat 
kinderen horen te leren op school.  

8. Als je je zelf niet prettig voelt bij wat je ziet op internet of 
bijvoorbeeld in een (mail)bericht, ga dan altijd naar de leerkracht en 
meldt dit! Stuur zelf nooit berichten, waardoor anderen zich niet 

prettig kunnen voelen.  
 
Gebruik de mogelijkheden van het internet om heel veel te leren en veel 

plezier te hebben. Maar zorg er altijd voor dat je zeker weet dat je geen 
gekke dingen doet op internet. En twijfel je? Vraag het dan altijd aan de 
juf of meester. Liever te vaak vragen, dan een domme fout maken.  

 
Door dit protocol te ondertekenen, weten je ouders en jij zelf dat je het 
internet mag gebruiken op school en dat je je houdt aan de afspraken 

over het internet. Mocht je dat niet doen, dan weet je nu ook dat het 
gebruik van internet door jou niet meer mogelijk is. Pas na overleg met de 
directeur van de school kan er opnieuw een (aangepast) protocol worden 

afgesproken en getekend en kan er weer gebruik worden gemaakt van het 
internet. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.  
 

Het protocol wordt jaarlijks door de leerkracht met de kinderen in de klas 
besproken en door ouders, leerkrachten en kinderen ondertekend.  
 

Bleiswijk, …….. 
 
Ouders (naam en handtekening) 

 
 
Leerkracht (naam en handtekening) 

 
 
Leerling (naam en handtekening) 


