Protocol
Mobieltje op school:
Vanaf 8.30 uur de mobiele telefoon uit en zit in de tas.
Om 14.00 uur mag de telefoon buiten weer aan.
Zijn er noodgevallen thuis, dan mag de telefoon de hele dag aan.
In noodgevallen wordt er door de leerling een briefje van thuis meegenomen, het
briefje is ondertekend. Als de noodsituatie voorbij is, nemen ouders contact op met
school d.m.v. een ondertekend briefje of een telefoontje/mailtje naar de
desbetreffende leerkracht.
Belangrijk is dat ouders ook de nummers van school in hun telefoon hebben gezet.
De mobiele telefoon is niet zichtbaar aanwezig in de groep.
Bij overtreding van de afgesproken regels volgt:
1e keer:
waarschuwing
e
2 keer:
straf in de groep, bv. nablijven en evaluatiegesprek.
3e keer:
bericht naar de ouders
e
4 keer :
mobiele telefoon thuis laten.
Bovenstaand tijdschema geldt ook voor i-pod, mp3 en soortgelijke apparaten, met of
zonder oortje.
Alle apparaten, die naar school worden meegenomen, neem je mee voor eigen
risico.
Met de VSO en BSO moeten aparte afspraken gemaakt worden met dit protocol als
uitgangspunt.

Afspraken bij de computers:


Je kunt de koptelefoon gebruiken, maar je laat de stekker achterin de computer
zitten.



Als je klaar bent, leg je de koptelefoon weer bovenop de computer of je hangt
deze over het beeldscherm.



Niet eten en drinken als je achter de computer zit.



Als je naar de computer gaat, heb je altijd een opdracht gekregen van je juf of
meester.



Gebeurt er iets raars op internet of met de computer, waarschuw dan altijd je
meester of juf.



Downloaden mag niet, dat vindt onze server echt niet prettig!



Twijfel je ergens over, zeg het dan tegen je juf of meester.



Je blijft van alle kabels en stekkers af. Als er iets niet werkt, zeg je dit gelijk
tegen de juf of meester.



Je laat de computer, de laptop en het beeldscherm staan waar die staat.



Je bent stil als je op de computer werkt. Tenzij je een opdracht hebt gekregen
om samen te werken, dan mag je fluisteren.

Let op!


Als je je niet aan deze afspraken kan houden, mag je daarna even geen gebruik
meer maken van de computer.

