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Beleid mobiele telefoons februari 2017
Doel:




Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons voor kinderen, ouders, leerkrachten en
pedagogisch medewerkers van Nummereen.
Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.
Duidelijkheid m.b.t. actie school bij misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.

Afspraken gebruik mobiele telefoons op school, tijdens activiteiten en uitstapjes buiten schooltijd:






Ouders kunnen indien nodig via het telefoonnummer van school of het mobiele
telefoonnummer van de leerkracht hun kinderen bereiken dan wel een bericht doorgeven.
Kinderen mogen, met toestemming van de leerkracht, vóór, onder of na schooltijd voor
dringende zaken naar huis bellen met de vaste telefoon van school of met de mobiele telefoon
van de leerkracht.
Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Dit gebeurt op eigen risico.
School is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk te stellen bij schade, verlies of diefstal.
Deze mobiele telefoon wordt uitgeschakeld en ingeleverd bij de leerkracht, die deze in een
bak/la/kast bewaart. Na schooltijd, als de leerling naar huis gaat, of na afloop van de
buitenschoolse activiteit, geeft de leerkracht de telefoon weer terug.

Als kinderen zich niet houden aan bovenstaande afspraken:




Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en niet inleveren worden éénmalig
gewaarschuwd en op de afspraken gewezen. Dit wordt doorgegeven aan de groepsleerkracht
en het team. De groepsleerkracht maakt er een notitie van.
Als kinderen voor de tweede keer een mobiele telefoon niet inleveren bij de leerkracht, dan
brengt de leerkracht de ouders op de hoogte via de mail waarbij om een reactie van ouders
wordt gevraagd.

Misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd:




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 appjes/ sms’jes, ongewenst bellen en bedreigen.
Bij constatering van misbruik, wordt de mobiele telefoon ingeleverd bij de leerkracht waarna
ouders worden benaderd voor een gesprek waarin ook consequenties worden besproken.
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