
  Protocol computergebruik 

 
 

Wat is een protocol? 
 

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een 
protocol staan dus regels waaraan je je moet houden. Als je akkoord gaat 

met die regels, laat je dat zien door het protocol te ondertekenen. De 
school gaat er dan van uit dat je je aan die regels houdt. 

 
Ouders 

 
Wij willen graag dat ook thuis deze afspraken bekend zijn en dat dit 

protocol door de ouders wordt ondersteund. Vandaar dat we ook aan de 
ouders vragen om dit protocol te ondertekenen. 

 

 

De afspraken: 

 
Algemeen 
 

• De leerling mag gebruik maken van de computers van Starrebos als 
de leerling toestemming heeft en zich houdt aan de afspraken van 

het protocol. 
• De instellingen (zoals geluid, bureaublad, enz.) van de computer 

blijven zoals deze door de ICT-coördinator zijn ingesteld en worden 
niet veranderd. 

• De leerling logt altijd in onder zijn/haar eigen groep en onder 
zijn/haar eigen naam. 

• Alleen na toestemming van de leerkracht mag de leerling bestanden 

verwijderen.  
• De leerling mag nooit eten of drinken bij de computer. Dit ter 

bescherming van met name het toetsenbord. 
• Zorg na gebruik van de computer dat je op de juiste manier bent 

uitgelogd (dus naar het startscherm van de groep) en dat alles is 
opgeruimd. Dus koptelefoon netjes op tafel, toetsenbord rechtgezet, 

stoelen goed teruggezet. De werkplek wordt dus netjes 
achtergelaten.  

• De leerkracht controleert na gebruik of de werkplek op juiste wijze 
is achtergelaten door de leerlingen van zijn/haar klas. 

• Een USB-stick voor je werkstuk of presentatie mag je van thuis uit 
meebrengen. 

• In de pauzes wordt er door de leerlingen geen gebruik gemaakt van 
de computers. 

 



Internet 

 
• Je moet eerst toestemming hebben van de leerkracht om te mogen 

internetten. 
• Je mag alleen op het internet als je weet wat je wilt opzoeken. Je 

spreekt met de leerkracht af wanneer en hoe lang je op internet 

mag en welke programma’s je gebruikt. 
• Als je een niet-educatief spelletje op internet gaat spelen, dan meld 

je eerst aan de leerkracht welk spelletje dat is. De leerkracht kan 
navragen wat voor spelletje dat is en zorgt dat daar controle op is. 

• Gewelddadige spelletjes (vechten, schieten) en spelletjes waarin je 
kunt communiceren (Sunniedays bijvoorbeeld) mogen niet op school 

gespeeld worden. 
• Je weet dat je nooit persoonlijke informatie mag doorgeven op het 

internet zonder de toestemming van de leerkracht. 
• Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden 

(noemen we zoektermen). Je zoekopdracht bevat geen woorden die 
te maken hebben met: grof taalgebruik, seks, discriminatie of 

geweld. 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. 
• Je vertelt het de leerkracht direct als je informatie ziet waardoor je 

je niet prettig voelt. 
• Wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk op een “verboden” site komt, 

klik je die direct weg en meld je dat bij de leerkracht. 
• Wanneer je andere leerlingen op “verboden” sites ziet, meld je dit 

aan de leerkracht. Dit wordt niet gezien als klikken, maar aan het 
houden van afspraken. Hiervan hebben we allemaal voordeel. 

• Facebook, Instagram, Twitter of andere persoonlijke weblogs mogen 
niet op school geopend en gebruikt worden. Dit is voor thuis. 

• Het is niet toegestaan om via profielsites (bijvoorbeeld Facebook of 
Instagram) andere kinderen van school te kwetsen of beledigen op 

welke manier dan ook. 
• Leerlingen die zich schuldig maken aan cyberpesten worden 

gestraft. Of dit nu thuis plaatsvindt en of het nu gaat om kinderen 

die niet op Starrebos zitten, dat maakt geen enkel verschil. 
Cyberpesten is verboden. Elk voorval zal met de directeur 

besproken worden. De straf wordt samen met de directeur bepaald. 
 

Als je dit protocol hebt gelezen en akkoord gaat, dan onderteken je dit. 
Wil je dit niet ondertekenen, dan mag je op Starrebos niet aan de 

computers werken. 
 

Houd je je er niet aan, dan volgt er een computerverbod van twee weken. 
 

Laten we allemaal ons best doen om de afspraken na te leven! 
 

 
 

 



  Protocol computergebruik 
 
  Dit blad a.u.b. inleveren op school, bij je eigen leerkracht. 

 

 

 

Voor de leerling 

 
Het computerprotocol is bekend, ik beloof me aan de afspraken te 

houden. 
 

Naam leerling:  ……………………………………………………………………………… 
 

Zit in groep:  ……………………………………………………………………………… 
 

Datum:   ……………………………………………………………………………… 

 
Mijn handtekening: ……………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 
 

 

Voor de ouder(s) 

 
De regels van het computerprotocol zijn bij ons bekend en worden door 

ons ondersteund. 
 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  ………………………………………………………….. 
 

Datum:   ……………………………………………………………………………… 
 

Handtekening(en): ……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
 

 


