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Inleiding  

In dit document geven wij aan op welke manier wij met mobiele telefoons omgaan en welke 

regels/afspraken we daarbij hanteren.  

 

1. Waarom een document voor het gebruik van mobiele telefoons? 

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele telefoons die kinderen 

meenemen naar school.  

De school hanteerde al een aantal regels en afspraken rondom het gebruik hiervan. Wij 

hebben gemerkt dat deze regels moesten worden herzien en aangescherpt. Wij hebben de 

regels vastgelegd in dit protocol, zodat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en 

teamleden) duidelijk is welke regels gelden en welke aanpak wij hanteren.  

 

Doel van ons beleid zoals beschreven in dit document:  

• 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. ge-/misbruik van mobiele telefoons onder 

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

leerkrachten bij eventueel misbruik. 

 

2. Bereikbaarheid van school  

Allereerst willen wij benadrukken dat ouders altijd via het vaste telefoonnummer van de 

school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen doorgeven. Andersom 

geldt ook dat wanneer een kind dringend iets moet melden aan de ouder(s), wij het kind 

toestemming geven om gebruik te maken van de telefoon van de school. Wij zijn daarom 

van mening dat het niet nodig is dat onze leerlingen een mobiele telefoon meenemen naar 

school. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw 

kind onderweg van en naar school bereikbaar is. Daarom mogen de kinderen de telefoons 

wel meenemen, maar zij laten deze uitgeschakeld in de school en op het schoolplein (ook 

tijdens de overblijf en BSO ). Pas wanneer de kinderen het schoolterrein verlaten, kan de 

mobiele telefoon weer aan.  
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3. Bezit  

Het bezitten van mobiele telefoons op school is toegestaan. De school is echter niet 

aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school.  

 

4. Gebruik  

• Op school worden mobiele telefoons uitgeschakeld en door de leerling zelf bewaard.  

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn mobieltje. Bij verlies of beschadiging neemt de 

school geen enkele verantwoording.  

• Buiten de les wordt onder schooltijd op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele 

telefoons niet toegestaan (dus ook niet bij de gym, tijdens de overblijf of in de gang bij het 

naar buiten lopen).  

• Het maken van foto’s en filmpjes van andere leerlingen en ook leerkrachten op bv. 

schoolreisjes en excursies is alleen toegestaan met toestemming en medeweten van 

betreffende personen. Ook het plaatsen van deze foto’s en filmpjes op bv. facebook , 

Instagram, WhatsApp en andere sociale media mag uitsluitend met toestemming van de 

betreffende personen.  

 

5. Maatregelen bij overtreding van onze regels:  

De school vindt het de verantwoordelijkheid van de leerling dat hij/ zij zich aan de 

schoolregels houdt. Als geconstateerd wordt dat een leerling toch 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 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 twee dagen in bewaring genomen.  

 

NB  

• Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander (ernstig) misbruik* kan de 

school melding bij de politie maken en/of aangifte doen.  

• Ook wanneer het mobiele toestel in bewaring wordt genomen, geldt dat de school niet 

aansprakelijk is voor de apparatuur.  

 

* Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken van opnamen (foto’s, filmpjes, 

geluid) in en om de school en/of tijdens schoolactiviteiten elders. Het plaatsen van foto’s 

en/of filmpjes op internet of sociale media. Het versturen van ongewenste/ongepaste 

sms’jes of WhatsApp berichten, ongewenst bellen en bedreigen. 
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