
Protocol computergebruik OBS Jules Verne 
 

Wat is een protocol voor computers? 
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan 
dus afspraken waaraan je je moet houden. Als je akkoord gaat met die afspraken kun je 
dat laten zien door het protocol te ondertekenen. Dat betekent dus wel dat wij er van 
uitgaan dat je je aan die afspraken houdt. 
 

Ouders 
Wij willen graag dat ook thuis deze regels bekend zijn en dat dit protocol wordt 
ondersteund. Daarom vragen wij ook aan de ouders om dit protocol te ondertekenen. 
 

De afspraken: 
 

Algemeen 
 De leerling mag gebruik maken van de computers/laptops/tablets op OBS Jules 

Verne als de leerling toestemming heeft van de leerkracht en zich houdt aan de 
afspraken van het protocol. 

 De leerling krijgt 1x in zijn/haar schoolloopbaan een setje oortjes (groep 6) Deze 
worden zelf bewaard door de leerling in zijn/haar laatje. Het gebruik van eigen 
oortjes is ook toegestaan. 

 De leerling houdt de apparatuur netjes. (bijv. geen stickers plakken, tekenen op 
toetsenbord enz.) 

 De leerling eet en drinkt niet bij de computer. 

 Werken met de laptop gebeurt aan een tafel. 

 De leerling logt altijd in onder zijn eigen naam. 

 De instellingen (bureaubladachtergrond, schermbeveiliging, enz.) van de 
computer worden door de leerling niet veranderd. 

 De leerling meldt defecten direct bij de leerkracht (bijv. kapotte toetsen, barsten 
in scherm, enz.) Schade ontstaan door onzorgvuldig gebruik of opzet wordt 
verhaald op de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling. 

 Alleen de ICT-coördinator mag software (spelletjes, programma’s) op de 
computers installeren. 

 USB-sticks worden alleen met toestemming van de leerkracht gebruikt. 

 De leerling weet dat printen geld kost. Er wordt eerst aan de leerkracht gevraagd 
of er geprint mag worden. 

 Documenten worden opgeslagen in de daarvoor bestemde (eigen) mapjes. 
Indien nodig worden alleen eigen bestanden verwijderd. 

  



 
 

Internet 
 De leerling moet toestemming hebben van de leerkracht om op internet te 

mogen. 

 De leerling spreekt met de leerkracht af wanneer en hoe lang hij/zij op internet 
mag en welke  website(s) hij/zij gebruikt. 

 De leerling weet dat je nooit persoonlijke informatie mag doorgeven op het 
internet zoals bijvoorbeeld: je achternaam, adres en telefoonnummer, het 
werkadres en telefoonnummer van je ouders.  

 Bij het gebruik van een zoekmachine gebruikt de leerling normale woorden als 
zoekterm. Woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, seks, 
discriminatie en/of geweld zijn verboden. Bij twijfel overleg je met de leerkracht. 

 Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Om te 
downloaden heb je toestemming nodig van de leerkracht. 

 Privé social media (en privé e-mail) gebruik is op school verboden.  

 De leerling vertelt de leerkracht direct als hij/zij informatie ziet waardoor hij/zij 
zich niet prettig voelt. 

 Wanneer de leerling per ongeluk op een ‘verboden’ website komt, klikt hij/zij dit 
direct weg en meldt hij/zij dit bij de leerkracht. 

 
Wat gebeurt er als je een regel overtreedt? 

 Houd je je niet aan het protocol, dan betekent het dat je voor een door de 
leerkracht bepaalde tijd geen vrij gebruik mag maken van de computers. 

 Bij meerdere, herhaalde en/of ernstige overtredingen worden de ICT-
coördinator,  directie en ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. 

 
 

In te vullen door de leerling: In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 

Naam: 
Groep: 
Datum: 
Handtekening: 

Naam: 
 
Datum: 
Handtekening: 
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