
 

Afspraken mbt gebruik mobiele telefoons: 

Doel:  

 Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons voor leerlingen. 
 Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.  
 Duidelijkheid m.b.t. actie school n.a.v. misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.  

Afspraken gebruik mobiele telefoons op school:  

 Alleen leerlingen van groep 6,7,8 mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Dit gebeurt 
op eigen risico. School stelt zich niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal.  

 De telefoon wordt bij binnenkomst in de klas in een mandje bij de deur gedaan. 
 Deze mobiele telefoon is binnen de school uitgeschakeld (8.30 en 15.15u)  
 Ouders kunnen indien nodig via het telefoonnummer van school 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.  

Overtreding van bovenstaande afspraken:  

 Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en niet uitzetten worden éénmalig gewaarschuwd 
en op de afspraken gewezen. Dit wordt doorgegeven aan de groepsleerkracht en het team. De 
groepsleerkracht maakt er een notitie van in Parnassys.  

 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 notitie van in Parnassys. 

 Kinderen die voor de tweede keer een mobiele telefoon meenemen en niet uitzetten of inleveren, 
leveren hun mobieltje in bij de desbetreffende leerkracht. Deze kan aan het einde van de dag 
worden opgehaald. De groepsleerkracht brengt via de mail/telefonisch de ouders op de hoogte. 
Telefoon mag een week niet mee naar school. 

Misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd:  

 Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het oneigenlijk gebruik 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/appjes, ongewenst bellen en bedreigen.  

 Bij constatering van misbruik wordt onmiddelijk de mobiele telefoon in beslag genomen. De 
ouders en de directie worden ingelicht. De ouders kunnen de telefoon ophalen. Daarna volgen wij 
de stappen uit ons beleid schorsing en verwijdering die hier van toepassing zijn.  


