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Internetprotocol 
Vastgesteld door het team op 16 juni 2015; Goedgekeurd door de MR op 21 september 2015. 

 
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand of met elkaar maakt.  
In een internetprotocol staan afspraken waaraan je moet houden als je op school aan het 
internetten bent. Door dit formulier te ondertekenen, laat je zien dat je het eens bent met deze 
afspraken en gaat de meester of juffrouw ervan uit dat je je aan de afspraken houdt. We 
maken deze afspraken om ervoor te zorgen dat je bij het internetten niet in de problemen raakt 
en het internet leuk blijft. 

Spelregels: 

 Ik weet dat niet alles waar is wat ik op websites zie of lees 

 Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik raad aan de juf of de meester.  

 Ik neem niet zomaar teksten over van websites voor schoolopdrachten.  

 Bij het gebruik van plaatjes en foto’s vermeld ik altijd de bron (waar het vandaan komt of 
van wie het materiaal is). 

 Als ik me vervelend voel door iets wat ik heb gezien, dan vertel ik dat aan iemand die ik 
vertrouw.  

De afspraken: 

1. Op het internet gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens vul ik niet 
in. Het adres, telefoonnummer en emailadres van de school geef ik alleen als de juf of 
meester toestemming geeft. 

2. Ik maak via het internet geen afspraken met onbekenden en zeker niet als er een 
nickname wordt gebruikt. 

3. Het gebruiken van sociale media, zoals chatten en Facebook en een muziekje opzetten 
tijdens het computeren is op school verboden. 

4. Als ik  per ongeluk op een verkeerde site terecht kom of vervelende dingen tegenkom op 
het internet waarschuw ik direct de juf of meester. 

5. Downloaden van bestanden of programma’s, mailen of het invullen van een mailadres, 
mag alleen met toestemming van de juf of meester. 

6. Ik verander geen instellingen, zoals screensavers, startpagina’s, printers, enzovoort. 
7. Printen doe ik alleen met toestemming van de juf of meester. 
8. Bij het spelen van spelletjes gebruik ik alleen de sites die door de leerkracht zijn 

opgegeven aan het begin van de computertijd. Ik doe sowieso geen spelletjes waar 
geweld in zit of waar monsters en zo in voorkomen. 

9. Ik houd me aan de schoolafspraken ‘Zo gaan wij met elkaar om’ en gebruik nette woorden. 
Ik beantwoord geen mails van mensen die iets vervelends van me willen. Ik waarschuw 
dan direct de juf of meester. 

10. Door dit protocol te ondertekenen, beloof ik mij aan deze afspraken te houden. 
 
 
Naam: Datum: 
 
School:  Groep: 
 
 
Handtekening leerling: Handtekening leerkracht: 


