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1. Afspraken veilig computergebruik  
 
Afspraken t.a.v. internet gebruik door leerlingen 

• Leerlingen moeten toestemming krijgen om op internet te gaan 
• Leerkrachten houden toezicht, terwijl kinderen internetten 
• Leerlingen mogen sites bezoeken gerelateerd aan hun opdracht 
• Leerlingen mogen gebruik maken van de zoekmachines “google” en de 

zoekmachines via “Kennisnet”, bijvoorbeeld “Davindi”. 
• Merken leerlingen dat ze op een ongewenste site komen, dan klikken ze het weg 

en melden ze het bij de leerkracht. 
• Leerlingen van groep 6, 7,8 mogen zelfstandig printen, wanneer ze toestemming 

hebben van de leerkracht. Leerlingen van groep 1 t/m 5 doen dat onder de 
begeleiding van de leerkracht. 

• Er mag niets gedownload of opgeslagen worden zonder toestemming van de 
leerkracht. 

• Leerlingen mogen nooit hun eigen of andermans persoonlijke gegevens ( naam, 
adres, telefoonnummer) verstrekken. 

• Leerlingen mogen nooit afspraken maken via internet. 
• Kinderen mogen een maand lang geen gebruik maken van de computer op school, 

wanneer deze regels worden overtreden. Ouders worden op de hoogte gesteld. 
• Deze regels worden regelmatig in de klas besproken en zijn zichtbaar bij de 

computers. 
 
Afspraken over e-mail gebruik, MSN en chatten 

• Op school hebben leerlingen geen eigen e-mail adres. 
• Leerlingen mogen alleen e-mailen als ze toestemming hebben van de leerkracht. 
• In e-mail gebruiken leerlingen correct taalgebruik. 
• Krijgt een leerling een vervelende e-mail dan moeten ze de leerkracht 

waarschuwen, de e-mail niet beantwoorden en bewaren. 
• Leerlingen mogen geen ongeopende mail doorsturen. 
• Leerlingen mogen geen bijlages verzenden, zonder toestemming van de 

leerkracht. 
• Wanneer leerlingen e-mail krijgen van onbekenden mogen ze deze niet openen. 
• Wanneer leerlingen spam krijgen mogen ze deze niet openen. De leerkracht 

blokkeert de afzender. 
• Ouders worden op de hoogte gehouden over de afspraken rond e-mail gebruik. 
• Voor chatten gelden dezelfde regels als voor e-mailen 
• Wanneer chatten vervelend is, waarschuwen leerlingen ook de leerkracht, 

antwoorden ze niet en loggen ze uit. 
• Voor MSN gelden dezelfde regels als voor e-mailen en chatten. 

 
 
Afspraken omtrent digitaal pesten 

• Vanaf groep 5 wordt er binnen het pestproject ook aandacht besteed aan digitaal 
pesten. 

• Wanneer er een nieuwe methode SEO wordt aangeschaft, wordt er gekeken of er 
aandacht is voor digitaal pesten. 

• Afspraken wanneer iemand digitaal gepest wordt: 
1. Blokkeer degene die het bericht stuurt. 
2. Negeer pest-mail/chat/msn 
3. Besef: mensen hebben soms een slechte bui; het is vaak niet persoonlijk 

bedoeld. 
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4. Wanneer het niet stopt: Verzamel bewijzen en leg ze voor aan je ouders of 
leerkracht. 

5. Praat erover met je ouders, leerkrachten en vrienden. 
6. Ga niet terug pesten 
7. Besef: het is niet jouw schuld 

 
Afspraken om digitaal pesten te voorkomen: 

• Tel tot tien als je ergens geïrriteerd over bent. 
• Een grapje hoeft niet altijd als grapje over te komen.  
• Geef nooit informatie over of van anderen door, ook al is het een grapje. 
• Blijf aardig tegen elkaar. Als de ander niet aardig is, vraag dan eerst wat die 

ander bedoelt voor je je conclusies trekt. Misschien begrijp je hem verkeerd. 
 
Afspraken over het op de hoogte brengen van ouders van pesters en gepeste 
kinderen: 

• Ouders worden opgebeld en uitgenodigd op school voor een gesprek met de 
leerkracht en directrice. Hierin worden de volgende adviezen gegeven: 

• Verdiep je in de zaken die je kind op de computer doet. 
• Controleer wat je kind doet op de computer. 
• Bespreek met je kind wat wel en niet kan op de computer. 
• Zet de computer op een centrale plaats in huis, niet op de kamer van de kinderen. 
• Kinderen krijgen vanaf groep 6 een cursus waarbij ze het diploma veilig internet 

halen. 
 
 
2. Wat kunt u thuis doen om veilig computergebruik te      
    bevorderen? Enkele tips: 

 
• Surf samen met uw kind. Ga regelmatig samen achter de computer zitten. Ouders 

en kinderen leren dan van elkaar. 
• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik en de tijdsduur die het kind 

achter de computer mag doorbrengen. Een half uur per dag is al meer dan 
genoeg! 

• Houdt goed zicht op de computer en plaats deze indien mogelijk op een centrale 
plaats in huis. 

• Leer uw kind om zeer zorgvuldig met privacy om te gaan. Altijd toestemming 
vragen om aan derden een telefoonnummer, adres of bankrekeningnummer door 
te mogen geven. 

• Bekijk regelmatig de history van de browser, zodat u op de hoogte blijft van het 
surfgedrag van uw kind. Let wel: dit biedt geen garantie, want kinderen kunnen 
deze geschiedenisknop wissen. 

• Bespreek met uw kind de betrekkelijkheid van internet. Iedereen kan er zomaar 
iets plaatsen en niet alles wat te lezen is op internet, is automatisch waar.  

• Gebruik een goede virusscanner en zorg dat deze up to date blijft. 
• Vertel uw kinderen af te blijven van onbekende software en leer hen voorzichtig 

om te gaan met het downloaden van onbekende sites. 
• Leer uw kind wie bekenden en onbekenden zijn. We leren ze wel dat ze geen 

snoepjes aan mogen nemen van onbekenden, maar vergeten soms uit te leggen 
wie onbekenden zijn. Dit geldt ook voor het internet. Veel kinderen spreken over 
“hun vriend van internet”. Bespreek met uw kind dat dit maar een betrekkelijke 
vriendschap is, omdat je hem nog nooit gezien hebt. 

• Blijf geïnteresseerd in het surfgedrag van uw kind en wijs hem regelmatig op de 
minder leuke kanten hiervan, zoals pedofielen in chatboxen, pornosites, scheld-
emails, spam en nog veel meer. 

• Laat weten, vooral bij vervelende ervaringen, er altijd te zijn voor uw kind. 
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• Leer uw kind een schuilnaam te gebruiken. Benadruk dat uw kind zijn/haar 
wachtwoord en inlognamen geheim houdt. 
 

Wanneer uw kind digitaal gepest wordt, bespreek dan het volgende met uw 
kind: 

• Blokkeer degene die  het bericht stuurt. Weet je niet hoe dat moet? Vraag dan 
hulp!  

• Negeer pest-mails/sms/chat. Stuur geen email terug. Zo krijgt de pester geen 
aandacht! Als de pester geen aandacht krijgt, stopt hij/zij vaak. Als er iets 
vervelends gebeurt in de chat, ga dan weg en log eventueel opnieuw in met een 
andere schuilnaam. 

• Mensen in een slechte bui, schelden soms zomaar tegen iedereen. Dat schelden 
is niet altijd tegen jou persoonlijk bedoeld.  

• Verzamel bewijzen: als de pester jou al heel lang pest, met hele vervelende 
dingen, dan helpt negeren vaak niet meer zo goed. Dan moet je bewijzen 
verzamelen van de pest mailtjes. Maak dan printjes van de pesterijen. Die 
bewijzen kun je dan aan je ouders of je leraar laten zien.  

• Praat erover. Met je vrienden, ouders of juf/meester. Als je ouders of 
juf/meester niks weten van internet of sms, probeer dan toch uit te leggen hoe 
het pesten gaat. 

• Als het pesten toch maar steeds doorgaat en als je wordt bedreigd, dan kun je 
ook naar de politie gaan. Je kunt dan aangifte doen.  

• Ga niet terugpesten, dan wordt het allemaal nog veel erger. 

• Vergeet niet: Het is niet jouw schuld dat je wordt gepest! 

 

Voorkom dat uw kind digitaal gaat pesten en bespreek regelmatig de volgende 
dingen: 

• Tel tot tien als je ergens geïrriteerd over bent. Zeg geen dingen waar je later 
spijt van kunt krijgen. 

• Een grapje hoeft niet altijd als een grapje over te komen. Vraag je af of jij het 
een leuke grap zou vinden als het jou zou overkomen. 

• Zet geen informatie over anderen op je eigen homepage, ook niet voor de grap. 
Een ander kan daar veel problemen mee krijgen. 

• Blijf aardig en vriendelijk tegen elkaar. Als je denkt dat een ander niet aardig is, 
vraag dan eerst wat die ander bedoelt voor je je conclusie trekt. Mailtjes of sms-
jes kunnen snel verkeerd begrepen worden. 

 


