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Afspraken gebruik digitale apparaten

Op de Rehobothschool hebben de leerlingen toegang tot verschillende digitale apparaten
(devices*): Chromebooks, iPads en computers. De devices worden intensief gebruikt en zijn
vaak een middel om bepaalde onderwijskundige doelen te bereiken.
Aangezien de toegang tot het internet via een device open ligt, maken wij hier graag
afspraken over die schoolbreed gelden. Deze afspraken worden ieder jaar in de eerste
schoolweek besproken met de leerlingen.
Afspraken:
✓ Ik ga voorzichtig om met de spullen van school:
o Ik hou een Chromebook/iPad met twee handen vast als ik er mee loop.
o Ik zet mijn Chromebook/iPad helemaal op tafel, zodat hij er niet af kan vallen.
o Ik eet/drink niet bij/boven een device.
o Ik heb een schone tafel en schone handen als ik een device gebruik.
✓ Ik ga op een juiste manier om met het internet en de device:
o Ik open alleen programma’s die de leerkracht heeft toegezegd.
o Ik gebruik normale zoekwoorden in een zoekmachine.
o Ik bezoek alleen internetpagina’s die ik vertrouw. Als ik twijfel, vraag ik dit
aan de leerkracht.
o Ik bezoek alleen websites die ik nodig heb voor mijn opdracht.
o Ik blijf van iemand anders zijn device af.
o Ik ga zorgvuldig om met gedeelde bestanden.
o Ik maak geen gebruik van chatfuncties op het device.
Wanneer een afspraak niet wordt nageleefd, gelden de volgende regels:
✓ De leerkracht heeft het recht om de leerling voor een bepaalde tijd de toegang tot
deze devices te ontzeggen. Een bepaalde tijd is 1 tot 5 dagen. Dit is ter beoordeling
van de leerkracht.
✓ De lesstof die de leerling dan mist, kan als huiswerk worden meegegeven door de
leerkracht.
✓ Er wordt contact opgenomen met de ouders om het incident te melden.
✓ Het incident wordt op school gemeld in het incidentenregistratierapport.
✓ Wanneer de leerling de afspraken meer dan één keer overtreedt, kan de bepaalde
tijd worden verlengd. De leerkracht overlegt het incident met collega’s en aan de
hand van dit overleg wordt een termijn vastgesteld dat de leerling geen gebruik mag
maken van de devices. Alle bovenstaande acties zijn daarnaast van kracht.
* device: Een Engelstalig woord voor: apparaat.

