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Gedragscode ICT 
 

 
Algemene afspraken ICT 
r De aan mij gegeven iPad is bedoeld voor mijn schoolwerk. De iPad die ik in bruikleen heb van school 

mag ook privé gebruikt worden (zie aparte bruikleenovereenkomst). 
r Ik houd mij aan de algemene instructies die ik van juf of meester heb gekregen rondom het gebruik 

van de iPad. 
r Ik ga netjes om met de iPad; ik houd beschermhoes heel en schoon en vrij van stickers e.d. 
r Ik kom niet aan de basisinstellingen van de iPad. 
r Voor persoonlijke wachtwoorden geldt dat: 

• ik mijn wachtwoord geheim hou (ook voor vrienden!); 
• ik niet een ander onder mijn naam laat werken; 
• ik het wachtwoord alleen wijzig in overleg met de leerkracht / ICT-coördinator. 

r Ik spreek met mijn meester of juf af op welk tijdstip en hoe lang ik op school op internet mag en van 
welke programma’s en apps ik gebruik mag maken. Tijdens de pauzes maak ik geen gebruik van de 
iPad. 

r Mijn mobiele telefoon gebruik ik alleen op school als dat van de leerkracht mag en alleen indien deze 
wordt ingezet in de lessen. Op andere momenten staat hij uit en is de afspraak ‘hij wordt niet gezien 
of gehoord’. 

r Ik gebruik internet in hoofdzaak voor zaken die verband houden met mijn leeractiviteiten. 
r Ik probeer niet in de gegevens/systemen van anderen te komen of te werken. 
r Als ik de iPad voor langere tijd verlaat, log ik netjes uit. 
r Zie ik dat een ander vergeten is uit te loggen, dan wijs ik die ander of de leerkracht daar op. 
r Tijdens de les ga ik niet op websites die niks met de les of school te maken hebben. Ook gebruik ik 

geen andere programma’s of apps (zoals MSN, WhatsApp, Instagram en dergelijke) die niks met de 
les of school te maken hebben. 

r Ik ga direct naar de meester of juf als ik op internet vervelende informatie tegenkom. 
r Ik download geen software/programma’s en kopieer of wijzig geen materiaal dat voorzien is van 

copyright of breng dit op een informatiedrager over; bij twijfel over rechten vraag ik eerst toestemming 
aan mijn meester of juf. 

r Ik maak op school en tijdens schoolse activiteiten buiten school geen kwetsende of beledigende 
opmerkingen, voorstellingen of materialen, en plaats deze ook niet op internet. 

r Ik pest niet via internet/sociale media. 
r Ik reageer niet op gemene, valse of vervelende berichten. Het is niet mijn schuld dat sommige mensen 

zich niet weten te gedragen. Als ik zulke berichten krijg, waarschuw ik meteen mijn juf, meester of 
ouders, zodat die op hun beurt de systeembeheerder of ICT-coördinator kunnen verzoeken hiertegen 
maatregelen te nemen. 

r Ik zal niet opzettelijk het netwerk of werk van anderen op de computer beschadigen. 
r Ik geloof niet alles wat ik op het internet zie of lees. 
 
Afspraken over privacy 
r Wachtwoorden van mijzelf of anderen zijn geheim. Ik vertel dus geen wachtwoorden van mezelf of 

anderen zonder toestemming door. 
r Ik zal alleen mijn voornaam gebruiken op internet. Ik geef anderen op internet geen persoonlijke 

gegevens zoals: adressen, telefoonnummers, mijn eigen emailadres of het e-mailadres van mijn 
ouders of andere bekenden. Bij klasgenoten en vriendjes/vriendinnetjes mag dit wel, maar dan zal ik 
ze eerst laten beloven dat zij er ook zo netjes mee om zullen gaan. 

r Ik zal geen foto’s of filmpjes maken van klasgenoten of andere leerlingen van school, of van een 
meester of juf en die op internet zetten zonder dat apart te vragen. En als ik ze op internet mag zetten, 
doe ik dat op een plek waar niet iedereen ze kan zien. 
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r Als de meester of juf het vraagt, laat ik zien welke foto’s of filmpjes ik heb gemaakt van klasgenoten 
of anderen. Als deze foto’s of filmpjes de regels hierboven overtreden, of als ze rare dingen laten zien, 
dan bepaalt de juf of meester dat ik deze moet wissen. 

r Ik geef nooit toestemming aan iemand, die ik op het internet ben tegengekomen, om mij in het echt te 
ontmoeten, zonder dat mijn ouders of de school hierbij aanwezig zijn. 

r Ik zal personen die ik op het internet ben tegengekomen, geen foto's van mijzelf toesturen, behalve 
als mijn ouders of leerkracht hiervoor toestemming hebben gegeven. 

 
Afspraken over websites 
r Ik bezoek niet expres sites die pornografische, haatdragende, aanstootgevende, discriminerende of 

extremistische informatie bevatten. Mocht dit per ongeluk toch gebeuren dan sluit ik de site. 
r Ik gebruik bij het werken met een zoekmachine normale woorden (zoektermen). Ik gebruik geen 

woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met de 
meester of juf. 

r Ik bezoek geen internetsites die niks met school te maken hebben, behalve als de meester of juf apart 
toestemming heeft gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat niemand er last van heeft als ik zo’n site bezoek. 

 
Afspraken over berichten e.d. 
r Onderstaande afspraken gelden o.a. Facetime, Berichten, Whatsapp, Instagram….: 
• Ik gebruik mijn account van school alleen voor schoolzaken. Voor privéberichten gebruik ik mijn eigen 

account. Ik gebruik mijn account alleen als mijn juf of meester mij hiertoe toestemming geeft. Ik lees 
of beantwoord geen privéberichten onder schooltijd. 

• Ontvang ik een bericht van iemand die ik niet ken, dan meld ik dit aan mijn juf of meester (of thuis 
ouders). Ik mail alleen met mijn eigen account. 

• Ik zal geen kettingbrieven of e-mailberichten met een dreigende inhoud of spam doorsturen, ook niet 
als ze zeggen bedoeld te zijn als grap. 

• Ik antwoord niet op reclamemail, omdat de kans groot is dat ik er nog meer ontvang als ik het wel doe. 
• Als ik mail ontvang afkomstig van mensen die ik niet ken of met onderwerp-titels die ik niet snap, 

verwijder ik het bericht. 
 
Toezicht en controle 
r Ik begrijp dat de meester of juf het gebruik van mijn iPad mag controleren. Als de computer merkt dat 

ik dingen verstuur die niet mogen, dan krijgt de meester of juf daar een melding van. 
r Mijn juf of meester houdt toezicht op mijn ICT-gebruik op de door school gegeven iPad. 
r Bij een vermoeden van het overtreden van de regels uit deze gedragscode op een privé-device – 

bijvoorbeeld op de eigen smartphone - mag de school besluiten tot een gerichte controle. Dit wordt 
van tevoren aangegeven. 

 
Ondertekening 
Door dit protocol te tekenen, beloof ik me daar ook echt aan te houden. Als ik dit protocol onderteken, 
maar me er toch niet aan houd, vervalt mijn recht te mogen internetten of e-mailen voor de periode die 
mijn meester of juf aangeeft. Mijn ouders worden hierover geïnformeerd. Bij zeer ernstige overtredingen 
zal aangifte worden gedaan bij de politie. 
 
 
Naam ouder: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam leerling: «Roepnaam» «Achternaam_Voorvoegsel» (groep «Huidige_groep») 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Akkrum, 7 september 2022 


