
Gedragscode ICT-ouders en leerlingen 

De technologie in onze maatschappij verandert in hoog tempo. Hierdoor worden er 

van leerkrachten, leerlingen en ouders steeds andere capaciteiten en vaardigheden 

verwacht en digitaliseert het onderwijs. Door met elkaar nieuwe vaardigheden te 

verwerven, digitale middelen te ontdekken en uit te proberen kunnen we ons 

onderwijs verrijken en kinderen nieuwe vaardigheden aanleren. 

Onder lestijd (en vooral in Coronatijd thuis) maken kinderen regelmatig gebruik van 

devices en de hierbij behorende programma’s. In de lessen leren wij kinderen ICT-

basisvaardigheden aan. We besteden ook aandacht aan mediawijsheid. Op deze 

manier proberen we kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun functioneren 

in de maatschappij. 

De afspraken die op de Brug gelden met betrekking tot alle digitale middelen en alle 

online handelingen staan vastgelegd in een gedragscode ICT voor leerlingen en voor 

ouders. 

In deze code staan afspraken hoe leerlingen en ouders omgaan met videobellen en 

andere digitale zaken die gebruikt worden op de Brug. 

 

  



Gedragscode ICT voor ouders en leerlingen van de Brug 

Devices en apparatuur van school bij thuisgebruik: 

- U kunt van school een device lenen als uw kind thuis moet blijven, maar wel in 

staat is om onderwijs te volgen. Mogelijk voor leerlingen van groep 3 t/m 8. U 

vult hierbij een formulier in waar een aantal afspraken op staan en u zet daar 

een handtekening onder. U levert dit formulier in op school. 

- U gaat thuis zorgvuldig om met de chromebook en de oplader van school. 

- Wanneer uw kind weer naar school kan om onderwijs te volgen, neemt hij/zij 

meteen het device en zijn/haar schoolboeken en schriften mee naar school. 

- U installeert zelf geen programma’s of apps op de chromebook van school en 

u verandert geen instellingen. 

- Met videobellen logt u in op het Blossepleinaccount van de leerling. 

- Tijdens het videobellen worden er geen opnames gemaakt ivm AVG. 

- U deelt de gegevens om in te loggen niet met anderen. 

- Tijdens het videobellen zijn alleen de deelnemende gesprekspartners in beeld. 

Devices en apparatuur van school bij gebruik op school: 

- De leerlingen werken volgens de afspraken die gemaakt zijn in de klas. 

- We behandelen elkaar met respect en laten de ander in hun waarde. Daarom 

is een duidelijke afspraak dat we elkaar niet pesten, kwetsen, stalken, 

bedreigen, beledigen via internet, sociale media en in de klas. 

- Als leerlingen merken dat er gepest wordt in de klas of digitaal, dan wordt dit 

gemeld bij de leerkracht of bij de ouders. 

- De kinderen gaan zorgvuldig met de devices om. 

- Ze werken alleen in programma’s die aangegeven zijn door de leerkracht en 

andere programma’s waarvoor toestemming is van de leerkracht. 

- Er worden geen programma’s geïnstalleerd door de leerlingen en er worden 

geen instellingen veranderd op de devices. 

- Er wordt niet gegeten of gedronken in de buurt van de device. 

- Na schooltijd gebruiken de leerlingen een device van school alleen met 

toestemming van de leerkracht. 

- Als er problemen zijn met de device dan wordt dit gemeld bij de leerkracht. 

- De leerlingen sturen geen email die ze zelf ook niet zouden willen krijgen. 

Waar je je niet prettig bij voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het 

niet hoort. 

- Als dit wel gebeurt, dan wordt dit gemeld bij de leerkracht. 

- De leerlingen versturen nooit adres, telefoonnummer, foto of andere 

persoonlijke gegevens van hunzelf of anderen naar vreemden. 

- Onder schooltijd wordt geen gebruik gemaakt van sociale media en er wordt 

niet gechat. 

- Tijdens het videobellen houden de leerlingen zich aan de gemaakte afspraken 

als bijvoorbeeld geluid uit. 

- Als de leerling per ongeluk op een website komt met ongewenste inhoud, dan 

melden zij dit aan de leerkracht. Een site met ongewenste inhoud is 



bijvoorbeeld een site waar je kunt gokken, een site die discrimineert, racistisch 

of seksueel getint is. 

- De leerlingen weten dat niet alle informatie op het internet waar is. Probeer de 

informatie dus te controleren op juistheid en bruikbaarheid. 

- De leerlingen krijgen een koptelefoon van school. In groep 1 t/m 3 blijven deze 

altijd in de groep. In groep 4 t/m 8 zijn ze van de leerlingen. Ze krijgen “oortjes” 

en een hoesje. Als deze kapot gaat/kwijt raakt, kunnen de kinderen bij de ICT-

coordinator een nieuwe kopen (€ 3,- voor oortjes, € 2,- voor het hoesje) of zelf 

een koptelefoon/oortjes meenemen van thuis. 

Buitenschoolse opvang: 

- Bij de BSO gelden dezelfde regels en afspraken als onder schooltijd. 

- De kinderen nemen geen eigen devices mee naar de BSO, of er moet een 

speciale afspraak gemaakt zijn hierover. 

Eigen digitale middelen: 

- De leerlingen nemen alleen eigen digitale middelen mee naar school als 

daarover een afspraak is gemaakt met de leerkracht. 

- Onder schooltijd gebruiken kinderen nooit hun mobiele telefoon of er moet 

speciaal een afspraak zijn met de leerkracht. 

- Als er een  mobiele telefoon meegenomen wordt naar school, wordt deze 

meteen ingeleverd bij de leerkracht. De telefoon wordt dan goed opgeborgen. 

Leerlingen die zich niet aan de gedragscode voor leerlingen houden, worden zo 

spoedig mogelijk door de leerkracht of directie op hun gedrag aangesproken. Ouders 

worden ook ingelicht. De directie/leerkracht, leerling en ouders maken dan afspraken 

voor de toekomst en bepalen de mogelijke sanctie(s) bij overtreding daarvan. 

Ook van ouders wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragscode. Bij 

handelen in strijd met deze gedragscode of de algemeen geldende wettelijke regels, 

houden wij ons het recht voor om afhankelijk van de aard en de ernst van de 

overtreding disciplinaire maatregelen te treffen. 


