
Protocol Internet op de 14e Montessorischool “De Jordaan” 
 
De 14e Montessori maakt gebruik van het netwerk van Qlict. (www.qlict.nl) 
De computers worden uitsluitend gebruikt tijdens de lestijd. Niet tijdens de overblijf, niet na schooltijd.  
Surfen bij ons op school begint altijd bij de startpagina van de school. Van daaruit kunnen de kinderen 
gericht verder. 
 
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 steeds meer door kinderen ook via Internet 
benaderd worden. Zo werken wij op school al met De Rekentuin, een rekenprogramma waar de 
kinderen middels een wachtwoord toegang toe hebben. 
 
Afspraken 
Om te komen tot een verantwoord en zo veilig mogelijk internetgebruik door de kinderen, zijn de 
volgende afspraken gemaakt: 
 
Gedragsafspraken met de kinderen 

o Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en 
telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. 

o Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of 
waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw 
schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 

o Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar. 
o Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming 

van je leraar. 
o Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je 

weet dat het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. 
o Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. 
o Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen. 
o We chatten niet met elkaar en niet met de leraar.  

 
Afspraken met de leraren 

o Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 
o Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 
o Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
o Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 
o 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. 

o Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 
o Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net 

terechtkomen. 
o Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In 

voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren 
van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd. Foto’s die op school zijn gemaakt, 
bijvoorbeeld van een schoolreisje of excursie, zijn op de website achter een wachtwoord 
geplaatst. 

o Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische 
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken. 

 
Afspraken leraren en ouders 
Leerkrachten gebruiken de mail voor zaken van organisatorische aard. Inhoudelijke communicatie 
over het kind met de ouders, vindt mondeling plaats. Er wordt over de voortgang en de ontwikkeling 
van de kinderen niet via de mail gecommuniceerd.  
Het mailverkeer vanuit de klassenouders is  bedoeld om organisatorische zaken te regelen en geen 
inhoudelijke uitwisseling te voeren over leerkrachten en / of kinderen.  








