PROTOCOL MOBIELE TELEFOONS.
Veel kinderen hebben een mobieltje. Het is natuurlijk reuze handig voor
kinderen en ouders om met name buiten schooltijd met elkaar in contact te
komen. We willen een goede sfeer in school hebben, gezien het gebruik van
mobiele telefoons vinden we het belangrijk om hierover duidelijke afspraken vast
te leggen, vandaar is dit protocol met de MR besproken en vastgesteld.
Voor goed onderwijs en een prettige sfeer is echter het belangrijk dat kinderen
en de groep gedurende de dag niet gestoord worden. Voor de rust en veiligheid
binnen de school nemen we daarom iedere dag bij aanvang alle mobieltjes in en
aan het einde van de schooldag krijgen de kinderen deze terug (ze hebben dus
ook geen mobieltjes tijdens de pauze op school en tijdens de overblijf).
De leerkrachten bewaren de mobieltjes in een la, maar de school is niet
verantwoordelijk.
Leerlingen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer
de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk.
Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren zijn conform
dit schoolbeleid in overtreding. De leerkracht stelt de ouders hiervan op de
hoogte en wijst zowel het kind als de ouders nog één maal op het gehanteerde
beleid van de school.
Kinderen die voor de tweede keer een mobiele telefoon meenemen en hem niet
inleveren mogen in het vervolg geen mobiele telefoon meer meenemen. Zowel
het kind als de ouders worden hiervan door de leerkracht op de hoogte gesteld.
Het verbod van het meenemen van een mobiele telefoon wordt schriftelijk
bevestigd door de directie van de school, waarin een tijdsperiode wordt benoemd
voor de periode dat het verbod geldt.
Het is voor kinderen in dringende gevallen mogelijk om aan de leerkracht te
vragen of onder of na schooltijd even naar huis gebeld kan worden met de vaste
telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.
Bij constatering van misbruik van de mobiele telefoon onder schooltijd wordt het
kind intern geschorst. Intern schorsen betekent, dat het kind gedurende een
periode niet in de eigen groep de lessen volgt. Deze schorsing vindt plaats na
een gesprek met het kind en de ouders en wordt vervolgens schriftelijk bevestigd
met benoeming van de periode van schorsing.
Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het ongewenst maken van foto’s
en/of filmpjes, het plaatsen van deze foto’s en/of filmpjes op internet,
ongewenste sms’jes, app’jes, ongewenst bellen en bedreigen.
Bij misbruik met de mobiele telefoon wordt aangifte bij de politie gedaan.
Het beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in het team en de
medezeggenschapsraad van de school. Het beleid wordt opgenomen in de
schoolgids en is daarmee voor iedereen van toepassing.

