
 

4 oktober 2022 

10 Afspraken bij het gebruik van computers, internet en digitale media 
Deze afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Basisschool De Zevensprong 

 
1. Je gaat voorzichtig en met respect met het materiaal van onze school om: 

1.1. Je haalt de chromebooks voorzichtig uit de kast en zorgt dat de snoeren niet in de knoop 
raken. 

1.2. Je draagt een chromebook met twee handen en het scherm dichtgeklapt. 
1.3. Je gaat voorzichtig om met het touchscreen en de toetsen. 
1.4. Je wijzigt geen beeldinstellingen (vergrootglas, draaiend beeld, etc.) 
1.5. Na gebruik log je uit, sluit je af en berg je het chromebooks weer netjes op. 
1.6. Aan het eind van de dag sluit je het chromebook weer aan aan de oplader in de 

chromebookkast. 
1.7. Je bent zuinig op je koptelefoon en bewaart deze op de plek die we met elkaar afgesproken 

hebben. 
1.8. Je bewaart je eigen wachtwoorden goed en geeft die niet aan anderen. 

 
2. Je behandelt anderen netjes en met respect, en laat iedereen in zijn waarde. 

Daarom pest, kwets, stalk, bedreig, en beschadig je anderen niet in de ‘echte’ en digitale wereld.   
 

3. Je mobiele telefoon mag je in de klas alleen gebruiken na toestemming van de leraar en 
voor opdrachten die met de les te maken hebben. Je leraar maakt afspraken met je over gebruik 
en bewaren van mobiele telefoons onder schooltijd. 
 

4. Je spreekt van tevoren met je leraar af wat je op internet gaat doen. Je mag 
internet gebruiken voor: 
4.1. Het werken in Basispoort en andere webbased lesmethodes 
4.2. Raadplegen van bronnen 
4.3. Werken in Google Classroom 
4.4. Werken in de Google Drive 
4.5. Zoeken naar content en het spelen van games, als dit met je leraar besproken is.  
4.6. Overig gebruik: dit dient altijd in overleg met en na goedkeuring van de leraar te 

gebeuren. 
5. Je mag printen wat echt noodzakelijk is. Het betreffende document deel je met je leraar. 
6. Je mag downloaden wat echt noodzakelijk is en alleen in overleg met je leraar. 

 
7. Je licht meteen je leraar in als je informatie tegenkomt waardoor jij je zich 

niet prettig voelt of waarvan je weet dat dit niet hoort.  
 

8. Je licht meteen je leraar in als er minder leuke dingen gebeuren op 
internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest. 
 

9. Je mag geen tijd op de computer besteden aan zaken die niet te maken hebben met de les 
of de school. 
 

10. Bij het overtreden van de regels mag je de volgende dag niet op de computer. Wanneer de 
regel nog een keer overtreden wordt, mag je één week niet op de computer en wordt er een 
bericht naar je ouders gestuurd.   


