
 

 

Beleid mobiele telefoon  
  
Allereerst geldt natuurlijk dat ouders te allen tijde via het telefoonnummer van 
de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen 
doorgeven.  
  
Doel m.b.t. beleid mobiele telefoons (en overige persoonlijke elektronica, zoals 
mp3-spelers, iPods, e.a.):  
  

• Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) 
voor kinderen, ouders en leerkrachten.  

• Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd. 
• Duidelijkheid m.b.t. actie school n.a.v. misbruik van mobiele telefoons 

onder schooltijd.  
• Mogelijkheid tot het afleggen verantwoording naar kinderen, ouders en 

leerkrachten bij misbruik.  
  
Beleidsafspraken gebruik mobiele telefoons op school:  
  
1. Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school als er een 
noodzaak is.  
2. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten hem bij de poort 
uitzetten en inleveren bij de leerkracht, die de mobiele telefoons en andere 
elektronica opbergt in een afsluitbare plaats. Aan het einde van de schooldag 
neemt ieder zijn telefoon weer mee. Pas dan mag de telefoon weer worden 
aangezet. 
3. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. 
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet 
aansprakelijk.  
4. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten dan wel 
ongeoorloofd gebruiken zijn conform dit beleid in overtreding. Hierbij gelden 
afspraken zoals vermeld   
5. Leerkrachten en stagiaires mogen ook hun mobiele telefoon meenemen naar 
school. Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele 
telefoon, behoudens calamiteiten of als er foto’s gemaakt worden voor Klasbord 
of Facebook.  
6. Leerkrachten en stagiaires nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee 
naar school.  
  
 
Sancties bij overtreding van voornoemde beleidsafspraken:   
  
Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de volgende 
afspraken:  
1. Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een duidelijke waarschuwing.  



 

 

2. Bij een tweede overtreding wordt het apparaat tot het einde van de volgende 
dag in bewaring genomen. De leerling wordt uitgelegd en gewaarschuwd dat bij 
een volgende overtreding de sancties zwaarder zullen zijn. De leerkracht stelt 
de ouders hiervan op de hoogte.  
3. Bij een derde overtreding wordt het apparaat een week in bewaring 
genomen. De leerkracht stelt ook dan de ouders hiervan op de hoogte en wijst 
zowel het kind als de ouders nogmaals op het gehanteerde beleid van de school. 
De school vindt het de verantwoordelijkheid van de leerling dat hij/ zij zich aan 
de schoolregels houdt, zeker als het bezit van met name een mobiele telefoon 
belangrijk is voor communicatie met thuis.   
4. Bij een vierde en volgende overtreding wordt het apparaat voor 2 weken in 
bewaring genomen.  
  
De mobiele telefoon dient aan het einde van een week (bij derde en volgende 
overtreding) door een ouder/verzorger te worden afgehaald.  
  
Ten aanzien van het in bewaring nemen van een mobiele telefoon geldt het 
volgende:  

• een apparaat dat in bewaring wordt genomen, moet in het bijzijn 
van de leerling worden gecontroleerd op beschadigingen en 
correcte werking, en vervolgens worden uitgezet;  

• in bewaring genomen apparaten worden opgeborgen achter slot 
en grendel.   

  
Bij constatering van misbruik* van de mobiele telefoon onder schooltijd bestaat  
de mogelijkheid dat het kind wordt geschorst. Deze schorsing wordt besproken 
in een gesprek met het kind en de ouders/verzorgers en vervolgens schriftelijk 
bevestigd met benoeming van de periode van schorsing.  
  
* Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken van opnamen (foto’s,  
filmpjes, geluid) in en om de school en tijdens schoolactiviteiten elders, het 
plaatsen van foto’s en/of filmpjes op internet, ongewenste sms’jes, ongewenst 
bellen en bedreigen.   
  
NB   Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig 
misbruik wordt te allen tijde melding bij de politie gemaakt en/of aangifte 
gedaan.   
  
 
 Bovengenoemd beleid geldt voor alle persoonlijke elektronica, zoals mobiele 
telefoons, mp3-spelers, iPods, Nintendo DSi e.a 


