
 

Gebruik sociale media via mobiele telefoons, tablets en computer 
op school (afspraken) 
 

 
Ons uitgangspunt is niet het verbieden van telefoongebruik of het gebruik van sociale media, 
maar het goed informeren over de inzet en het gebruik er van.  
 
Leerlingen 

1. Bij binnenkomst leveren de leerlingen hun mobiele telefoon, tablet, spelcomputer in 
bij de groepsleerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat deze veilig wordt opgeborgen. 
Bij het naar huis gaan krijgen de leerlingen de mobiele telefoon, tablet of spelcompu-
ter terug. De mobiele telefoon gaat pas aan buiten het hek.  
 

2. Bij klachten over het gebruik van de mobiele telefoon, tablet of spelcomputer door 
leerlingen, voor en/of na schooltijd, worden de ouders hiervan in kennis gesteld. 
 

3. Bij misbruik van de mobiele telefoon, tablet of spelcomputer door leerlingen, voor 
en/of na schooltijd, wordt deze ingenomen en kunnen de ouders deze komen opha-
len. Onder misbruik wordt verstaan: 
- foto’s en video’s nemen van elkaar; 
- Het bewerken en/of verspreiden van foto’s en video’s via mobiele telefoon, tablet op 
sociale media (vloggen, happyslapping, naaktfoto’s);  
- elkaar vervelende berichten sturen via what’s app of andere vormen van sociale 
media; 
- Het schelden en bedreigen via what’s app of andere vormen van sociale media; 
- Sturen van dreigtweets. 
 

4. Tijdens de lessen sociale media mogen leerlingen hun mobiele telefoon of tablet ge-
bruiken. Na de les verwijderen de leerlingen hun materiaal van de telefoon of tablet.  
 

5. De Strandwacht geeft voorlichting aan leerlingen over mediawijsheid en cyberpesten. 

Vanaf groep 5 worden digilessen aangeboden (adhv de Digi Duck). Vanaf groep 6 de 

lessen mediawijsheid vanuit de methode Leefstijl. Met als aanvulling in de boven-

bouw een les van Bureau Halt: thema ‘invloed van de groep’ en/of de programma’s 

What’s happy en Diploma Veilig Internet.  

 
Medewerkers 

1. Medewerkers hebben hun telefoon onder lestijd op stil staan, maar kunnen hun mo-
biele telefoon wel gebruiken voor medicatie-alarm. De telefoon wordt niet voor privé-
doeleinden gebruikt tijdens lestijd, tenzij de thuissituatie dit vraagt en dit is overlegd 
met het MT.  
 

2. De telefoon is uit het zicht van de leerlingen.  

3. Medewerkers maken geen gebruik van sociale media tijdens schooltijd. Tevens zet-
ten medewerkers geen werkgerelateerde berichten/ beelden op sociale media. De 
organisatie distantieert zich van initiatieven die hierin worden genomen. 
 

4. Medewerkers accepteren geen vriendschapsverzoeken van leerlingen en/of ouders 
op sociale media. 



 

 
 
Ouders 

 
1. De Strandwacht geeft voorlichting aan ouders over gebruik telefoons en sociale media.  

 

2. De Strandwacht benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en school 

wanneer zich een pestsituatie voordoet. 

 

 


