
Internetprotocol  
 
Gezien de steeds grotere rol die het computergebruik in de wereld van de kinderen speelt, vinden we 

het zinvol om voor de kinderen op de Fatimaschool een aantal afspraken te maken over ‘veilig 

internetten’. We hebben dit vastgelegd in het internetprotocol. 

 

Tips voor de leerlingen:  

• Doe on-line niet, wat je off-line ook niet doet.  

• Onthoud dat iedereen zich op internet anders kan voordoen.  

• Geef nooit zomaar je privé-gegevens weg.  

• Rare sites? Klik weg.  

• Log uit als je je ongemakkelijk voelt.  

• Zorg dat de virusscanner ge-update is.  

• Reageer niet op vervelende mail of chats.  

• Blokkeer vervelende chatters of mailers.  

• Computer niet te lang.  

• Los problemen samen met je ouders of de leerkracht op.   

• Meld het als je onbeschofte of gemene mailberichten ontvangt aan je ouders of de 

leerkracht. Verwijder volgende e-mails van dezelfde afzender zonder ze te openen. Als 

daders geen respons krijgen is de lol er voor hen snel af. 

 

Tips voor de ouders 

• Surf samen met uw kind. Ga regelmatig samen achter de computer zitten. Ouders en 

kinderen leren dan van elkaar.  

• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik en de tijdsduur die het kind achter de 

computer mag doorbrengen.  

• Houd goed zicht op de computer en plaats deze indien mogelijk op een centrale plaats in 

huis.  

• Leer uw kind om zeer zorgvuldig met privacy om te gaan. Altijd toestemming vragen om aan 

derden een telefoonnummer, adres of bankrekeningnummer door te mogen geven.  

• Bekijk regelmatig de history van de browser, zodat u op de hoogte blijft van het surfgedrag 

van uw kind. Let wel: dit biedt geen garantie, want kinderen kunnen deze geschiedenisknop 

wissen.  

• Gebruik een goede virusscanner en zorg dat deze up to date blijft. 

• Vertel uw kinderen af te blijven van onbekende software en leer hen voorzichtig om te gaan 

met het downloaden van onbekende sites. 

 

Tips voor de leerkrachten 

• Hang het internetprotocol goed zichtbaar in de klas, nadat je het in de klas besproken hebt. 

• Op school gebruiken we internet alleen bij het opzoeken van informatie ten behoeve van 

educatieve doeleinden. 

• Blijf in de buurt bij de internettende leerlingen  

Controleer of de schoolregels worden opgevolgd.  

• Laat persoonlijke gegevens privé blijven, let er op dat er over de leerlingen zo weinig mogelijk 

valt te traceren.  



• Op school chatten we niet. 

• Pesten of bedreigen via mail wordt niet getolereerd.  

• Bij overtreding van één van bovenstaande afspraken spreekt de leerkracht een 

‘internetschorsing’ uit. 

  



 


