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Protocol Mobiele telefoon, GSM
•
Met name voor de leerlingen uit het buitengebied is het handig, dat ze bereikbaar zijn
en indien nodig zelfstandig contact op kunnen nemen met thuis. Ook is het
gemakkelijk om even naar huis te bellen, als leerlingen onder schooltijd met
elkaar afspreken dat ze na schooltijd met elkaar gaan spelen etc. Verder is
het handig voor de leerlingen die na schooltijd meteen gaan sporten,
muziekschool etc. Al deze kinderen zijn dan bereikbaar en kunnen zelf ook
contact met thuis opnemen wanneer er onverhoopt iets “aan de hand “is.
Zij blijven zelf verantwoordelijk voor de mobiele telefoon.
•
Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben moeten hem bij aanvang
van de schooldag uitzetten en in hun tas of laatje stoppen. Aan het einde van
de schooldag mag de telefoon weer worden aangezet. Het is ook verboden
om in pauzes de telefoon aan te zetten om bijv. een spelletje te spelen op de
telefoon.
•
Leerlingen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet
aansprakelijk.
•
Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten zijn
conform dit beleid in overtreding. De leerkracht stelt de ouders na 3 keer
waarschuwen hiervan op de hoogte en wijst zowel het kind als de ouders
nog éénmaal op het gehanteerde beleid van de school.
•
Het verbod van het meenemen van een mobiele telefoon wordt
schriftelijk bevestigd door de directie van de school, waarin een tijdsperiode
wordt benoemd voor wanneer het verbod geldt. Het mobieltje moet door de
ouder worden afgehaald.
•
Het is voor kinderen altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen of onder of
na schooltijd ze ,voor dringende zaken, naar huis mogen bellen met de vaste
telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.
•
Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken van foto’s en/of
filmpjes, het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op internet, ongewenste
sms’jes, ongewenst bellen en bedreigen.
•
Het beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in de Ouder-en
Medezeggenschapsraad van de school. Tegelijkertijd wordt het beleid
opgenomen in de nieuwsbrief , web en is daarmee voor iedereen van toepassing.
Leerkrachten mogen ook hun mobiele telefoon meenemen naar school.
Leerkrachten/medewerkers
Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele
telefoon, behoudens calamiteiten.
• Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet
aansprakelijk.
• Het beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in de Ouder- en
medezeggenschapsraad van de school. Tegelijkertijd wordt het beleid
opgenomen in de schoolgids en is daarmee voor iedereen van toepassing.

