Internetprotocol De Parkenschool
Website
Doelstelling:
1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen
die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling gemaakt in actuele informatie,
een pagina voor leerlingen, ouders en nieuwe ouders.
We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen
wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
2. Op onze homepage is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en
rond de school. Daartoe is o.a. een pagina „actueel‟ op de site aanwezig.
Bovendien worden ook de nieuwsbrief, jaarkalender, roosters en afspraken en regels van de
school op de site gepubliceerd.
3. Op de groepspagina‟s onder de kop „ouder‟ heeft de leerkracht de mogelijkheid om
o.a. algemene informatie, gym- en zwemtijden en klassenafspraken te plaatsten.
4. Op de groepspagina onder de kop „leerling‟ hebben de leerlingen de mogelijkheid om
werkstukjes, tekeningen, boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en
vrienden, dichtbij en ver weg. Dit kunnen zij laten zien op de eigen groepspagina.
Deze is te vinden onder de kop „leerlingen‟.

Verantwoording:
1. De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van o.b.s. de
Parkenschool. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante
informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.
2. Aanvullende informatie, foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.
Bij ons op school wordt de site onderhouden door ICT-er Ramona de Goederen en de
websitecommissie.

Werkwijze:
1. De site wordt onderhouden door de websitecommissie o.l.v. Kitty Huisman.
Zij plaatst regelmatig de meest recente informatie op internet. In bepaalde gevallen
wordt eerst overlegd met directie en/of bovenschools management, voordat tot
publicatie wordt overgegaan.
2. Via de website , Twitter en woensdagpost worden de ouders op de hoogte
gebracht van de laatste vernieuwingen, die de site heeft ondergaan.
3. Leerlingen of ouders die materiaal op de site willen plaatsen, leveren dit
in bij de webmaster. Leerkrachten zijn zelf bevoegd om eigen materiaal te plaatsen.
4. Informatie aangeleverd door Ouderraad, Medezeggenschapsraad en andere commissies valt
onder de verantwoordelijkheid van die organen.

Privacy:
1. Op onze website worden o.a. werkstukjes, verslagen en foto's geplaatst. Op de website
worden na activiteiten een aantal relevante foto‟s geplaatst door de leerkracht of de website
commissie en het gehele fotoalbum zal naar de desbetreffende ouders worden verzonden.
2. Bij de publicatie worden geen achternamen vermeld.
3. Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
4. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken,
zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
5. Bij publicatie van informatie of foto‟s, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de
webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.

Internet op school
De kinderen en personeel van de Parkenschool kunnen gebruik maken van Internet. Wij
hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 1/2 die mogelijkheid te bieden.
We hebben ervoor gekozen om het Internet niet te filteren, om de volgende redenen:
 de filtering is nooit 100 % (=schijnveiligheid)
 filtering filtert soms ook (gedeeltes van) gewenste sites
 wij willen kinderen verantwoordelijkheid geven (ook bij het gebruik van Internet)
De school maakt in de Internet-browser gebruik van de startpagina: www.netwijs.nl.
Netwijs bestaat uit een geheel van websites, applicaties en diensten. Het is een
kindvriendelijke en veilige zoekmachine, waar digitaal speel- en leermateriaal te vinden is.
Het leidt de kinderen in principe naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor
zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Vanaf
groep 5 kunnen kinderen echter ook andere zoekmachines gebruiken, of zelf gaan surfen op
het Internet.
Netwijs is een onafhankelijk platform voor en door leerkrachten en leerlingen in het
basisonderwijs. Netwijs wordt ontwikkeld door Station to Station B.V.
Alle medewerkers van de school maken voor hun werk gebruik van Internet en
e-mail, iedereen heeft een `naam`@leerplein055.nl e-mailadres welke in de schoolgids staat
vermeld.

Waarom internet ?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te
zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen
raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor
aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer
onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst
door kinderen ook via internet benaderd worden.

Afspraken
Zowel met kinderen als met leerkrachten worden afspraken gemaakt over het internet gebruik.
De leerkracht bespreekt met de leerlingen de regels in de klas en ondertekenen het protocol
(zie bijlage) als bewijs dat zij zich hier aan zullen houden. Ook ouders ondertekenen dit
protocol.
Wanneer een leerling zich niet aan de afspraken houdt zal hij de eerste keer een rode kaart
mee naar huis krijgen die de volgende dag ondertekend door de ouders weer terug op school
moet zijn. Bij een volgende keer zal een gesprek met ouders volgen en eventuele uitsluiting
van het gebruik van internet.

Afspraken met de leerkrachten:
- Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
- Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
- Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen
bekijken.
- De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.
Het is meestal immers niet hun schuld.
- Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
- Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
terechtkomen.
- Namen in combinatie met foto‟s van kinderen worden in voorkomende gevallen alleen met
toestemming van de ouders op het net gepubliceerd.

Internet protocol
Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan
regels waar je je aan moet houden als je op school aan het internetten bent. Door dit formulier
te ondertekenen laat je zien dat je het eens bent met de regels en dat je je hier aan zult houden.
We maken deze afspraken met elkaar om te voorkomen dat jij problemen krijgt door het
gebruik van internet op school en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft. Teken je niet
voor de afspraken dan houdt dat in dat je niet op het internet mag.
Bovendien vragen wij ook je ouders het protocol te tekenen.
Wij hopen dat deze afspraken ook buiten schooltijd naleving vinden. Immers, vaak gaat het
om een voortzetting van op school gestarte vriendschappen en sociale contacten.
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Op school gebruiken we de computer om allerlei dingen te leren. Je voert de
opdracht uit die je van je juf of meester hebt gehad.
Aan de instellingen van de computer, bijvoorbeeld screensavers en bureaublad, mag
je alleen iets veranderen met toestemming van je juf of meester.
Printen doe je alleen met toestemming van je juf of meester.
Je gebruikt de computer niet om anderen kwaad te doen.
Je gebruikt de computer niet onder de naam van een ander.
Je gebruikt geen scheldwoorden in bijv. een e-mail . Antwoord nooit op vervelende
mailberichten die te maken hebben met seks, geweld, racisme, pesten of mensen
die iets willen verkopen. Vervelende mails laat je aan je meester of juf zien
zodat zij actie kunnen ondernemen.
Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Netwijs of Google, gebruik je
nooit zoekwoorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof
taalgebruik. Je houdt je aan je taak.
Op het internet gebruik je alleen je voornaam. Andere persoonlijke gegevens zoals
foto‟s, achternaam, adres en telefoonnummer houd je voor jezelf. Het adres en
telefoonnummer van de school geef je alleen door na toestemming van de juf of de
meester.
Als je op internet “vervelende” informatie tegenkomt klik je het weg en meld je het
direct aan de juf of meester.
Je maakt via internet geen afspraken met onbekenden of bekenden.
Gebruik van alle vormen van social media is op school niet toegestaan.
Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van de juf of meester.
Je mag niet eten en drinken achter de computer en je laat de computerplek netjes
achter na gebruik.
Om gebruik te kunnen maken van geluid op de computer neem je zelf een koptelefoon
of oortjes mee naar school. Ook mag je een usb stick meenemen om documenten op te
slaan. Beide neem je mee op eigen risico.
Door dit protocol te ondertekenen beloof ik me aan deze regels en afspraken te
houden.

Als je je niet aan deze regels houdt dan krijg je een rode kaart mee naar huis die je,
ondertekend door je ouders, de volgende dag weer terug naar school moet meenemen. Bij een
tweede rode kaart kan uitsluiting volgen en volgt een gesprek met je ouders.
Ondertekend op ….-…..- 20..
Naam leerling:……………….

Naam ouder:…………………..

Handtekening:

Handtekening:

Tekenblad
Groep:
Namen:

