
Email- en internetprotocol 

De kinderen zullen op school steeds meer gebruik maken van de 
mogelijkheden die dit computernetwerk biedt. In het e-mail en 
internetprotocol heeft de school alle regels en afspraken hierover 
vastgelegd. Dit protocol is door de medezeggenschapsraad goedgekeurd en 
ligt voor u ter inzage bij de directie van de school. In de klassen waar met internet en e-mail wordt 
gewerkt, worden samen met de kinderen klassenregels opgesteld. Daarbij worden de volgende 

afspraken als leidraad genomen:  

• Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, 

adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of 

het adres van basisschool De Duinsprong  zonder toestemming van mijn 

leerkracht.  

• Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet 

prettig voel of waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is, zoals porno, 

geweld, discriminatie, racisme.  

• Ik spreek niet af met iemand die ik ‘online’ op Internet heb ontmoet, zonder 

toestemming van mijn leerkracht.  

• Ik verstuur geen e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere 

leerlingen, zonder toestemming van mijn leerkracht.  

• Ik beantwoord geen e-mailberichten die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat 

ik zulke berichten krijg en vertel het meteen aan mijn ouders/leerkracht, zodat zij 

maatregelen kunnen nemen.  

• Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en 

van welke programma’s ik gebruik mag maken.  

• Ik mag alleen internetten onder toezicht van een leerkracht of een ouder. Dit geldt 

onder schooltijd, maar ook tijdens het overblijven en na schooltijd.  

In principe wordt voor elke leerling van de groepen 5 t/m 8 een emailadres aangemaakt bij 
Kennisnet. De school vindt namelijk dat in ons huidige onderwijs de leerlingen de beschikking 
moeten hebben over e-mailfaciliteiten. 

Indien u niet akkoord gaat met een e-mailadres voor uw kind(eren) dient u dit schriftelijk aan de 
directie van basisschool de Duinsprong te laten weten.  

Veel kinderen en ouders en leerkrachten hebben inmiddels een of meerdere bezoeken gebracht aan 
de website http://www.deduinsprong.nl/ De informatie daarop wordt voortdurend geactualiseerd 
en uitgebreid. Steeds vaker worden er met de camera van de school foto’s gemaakt waarop 
kinderen uit alle groepen van de school en/of medewerkers van De Duinspsprong kunnen staan.  
(Tot de medewerkers van De Duinsprong  behoren o.a.: al het onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel, de leden van oudervereniging en medezeggenschapsraad en 

alle hulp- en klassenouders). Sommige foto's wil de school gaan gebruiken voor de website en/of 
andere schoolinformatie via het internet. Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van een foto 
van uw kind(eren) en/of uzelf dient u dit schriftelijk aan de directie van De Duinsprong te laten 
weten. Als u bezwaar heeft tegen het toekennen van een e-mailadres voor uw kind en/of plaatsing 
van een foto van uw kind(eren) en/of uzelf in de informatie van de school, schrijf dan een briefje 

waarin u aangeeft waartegen u bezwaar heeft. Stuur dit briefje, voorzien van uw handtekening, 

naar de directie van De Duinsprong.  

http://www.deduinsprong.nl/


  


