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Inleiding 
 
In dit protocol staat beschreven hoe we bewust, kritisch en actief deelnemen 
aan de digitale mediawereld. Het gaat ons er vooral om een houding te creëren 

waarmee alle betrokkenen van Basisschool De Regenboog zich op een veilige 
manier in deze mediawereld bewegen zonder zichzelf en/of anderen in de 

problemen te brengen. 
 
De digitale wereld is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven geworden. 

Daar hebben kinderen dus ook mee te maken. Ouders en school hebben samen 
een belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen te leren omgaan met de 

digitale wereld.  
 

Wij vragen ouders om samen met ons de kinderen voor te bereiden op het 
functioneren in de digitale samenleving. Inclusief gezond en verantwoord 
omgaan met devices en Social media. Hiertoe behoort ook aandacht voor 

pesten en omgaan met digitale verleidingen.  
 

Leerlingen dragen en/of gebruiken in de klas geen smartwacht of telefoon. 
Deze blijven in de tas tijdens de lessen. Het gebruik in de klas leidt af en 
ontneemt kinderen de focus op leren. Wij vragen ouders deze afspraak te 

onderschrijven en dit thuis met kinderen te bespreken. 
 

Indien nodig en educatief noodzakelijk worden telefoons in de klas toegestaan. 
Dit onder toezicht van de leerkracht of expert. De leerkracht maakt deze 
verantwoorde keuzes in lijn van de visie en het onderwijsaanbod van de school. 

 
 

Begrippen uitgelegd 

 
Mediawijsheid: De verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch 
én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Bron: 

mediawijsheid.nl 
 
De definitie van mediawijsheid door de Raad voor Cultuur luidt: 'Mediawijsheid is 

het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 

gemedialiseerde wereld'.  
Bron: Netwerkmediawijsheid.nl 

Instrumentele vaardigheden: de instrumentele vaardigheden omvatten het zich 
snel eigen kunnen maken van nieuwe ICT-toepassingen en het verwerven van de 

digitale basisvaardigheden ten behoeve van de inzet van ICT. 

Mediavaardigheden: bij mediavaardigheden gaat het om het actief en kritisch 
gebruik van media waarbij men zich bewust is van de medialisering van de 

samenleving en de impact daarvan. 

Informatievaardigheden: informatievaardigheden betreffen het effectief kunnen 
zoeken en vinden van informatie van goede kwaliteit. 

Computational thinking: het kunnen (her)formuleren van problemen op een 

zodanige manier dat een computer (of een soortgelijk apparaat) kan helpen bij 
het vinden van oplossingen. Hieronder valt het coderen en programmeren. 



Competenties mediawijsheid 
Een korte omschrijving bij de 8 competenties en 10 gebieden die we nodig 
hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. 
(Bron: netwerkmediawijsheid.nl) 

 

 
Acht competenties & tien gebieden 

 
In het midden van het model staan de 17,5 miljoen burgers die zich vermaken, 
sporten, naar school gaan, werken, van hun pensioen genieten, hun hobby 

uitoefenen, vriendschappen sluiten en verliefd worden in de mediasamenleving 
van nu. 

 
In de binnenring staan de acht mediawijsheidcompetenties: Bedienen, 

Exploreren, Vinden, Creëren, Verbinden, Discussiëren, Doorgronden en 
Reflecteren. Deze acht mediawijsheidcompetenties maken het begin uit van de 
definitie door de Raad voor Cultuur: het geheel van kennis, vaardigheden en 

mentaliteit die iedere burger nodig heeft. 
 

In de buitenring staan de tien gebieden waarbinnen individuen concrete doelen 
kunnen behalen door hun mediagebruik. Door deze tien gebieden op te nemen in 
het model wordt benadrukt dat mediawijsheid geen abstracte, academische 

aangelegenheid is. Mediawijsheid gaat erom dat je door media gelukkiger wordt, 
betere vriendschappen krijgt, gezond blijft, een leuke baan vindt, prettig je vrije 

tijd besteedt, je gehoord en gezien weet, et cetera. 
 

  



Internet 
 

Internet maakt deel uit van de maatschappij. Net als in de rest van de 
maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan 

en wat niet kan. Zoals we kinderen leren om te gaan met elkaar, met druk 
verkeer en met democratie, zo doen we dat ook met internet: onder 
begeleiding stapje voor stapje de wereld van het internet eigen maken. We 

bespreken met de kinderen behalve de gevaren en risico’s van het internet 
ook vooral de voordelen ervan. 

 
Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het internet en de risico’s 
van het internet zo veel mogelijk te beperken stellen we onderstaande 

gedragscode op. Van iedereen die op en/of namens de school gebruik maakt 
van het internet wordt verwacht dat ze zich hieraan houden. In het volgende 

hoofdstuk wordt beschreven wat te doen wanneer iemand zich niet aan de 
gedragscode houdt.

 

Gedragscode 

• Leerlingen worden goed begeleid; zij worden door de leerkrachten gewezen op 

welke manieren zij informatie kunnen zoeken, verwerken en uitwisselen. 

• Leerkrachten beschikken over voldoende (internet) kennis en vaardigheden. Zij 
nemen deel aan de trainingen in de Optimus Academie als competenties 

vergroot of versterkt moeten worden. 
• De netwerkomgeving is beveiligd. Optimus IPOS zijn verantwoordelijk voor 

het beheer van de beveiligingssoftware en het onderhoud. 

• Bij bepaalde werkvormen kunnen specifieke functies van de mobiele telefoon 
ingezet worden; bijvoorbeeld Prowise Presenter of Social media. 

• We creëren een houding waarmee alle betrokkenen van onze school zich op 
een veilige manier in deze mediawereld kunnen bewegen zonder zichzelf 
en/of anderen in de problemen te brengen. 

• Leerkrachten zijn zich bewust van de risico’s van het internet. We hebben dit 
vastgelegd in dit protocol en verwijzen er jaarlijks bij de start van het 

schooljaar naar in het handboek. 

• Leerkrachten volgen gedrag, handelen en activiteiten van de leerlingen. Indien 
nodig bevragen ze een leerling (‘begeleidend confronteren’). In gevallen van 

vermoed misbruik wordt via de ‘geschiedenis’ controle uitgeoefend. 

• Er worden door de gebruikers geen internetsites bezocht die obscene, tot haat 
opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten. Komt een kind 

per ongeluk toch op een site die hieronder valt dan klikt het deze weg en meldt 
dit bij de leerkracht. Samen wordt dan bekeken hoe dit in de toekomst 

voorkomen kan worden (bijvoorbeeld door zorgvuldige zoektermen te kiezen). 

• Er wordt geen tijd besteed aan zaken die niet met school/onderwijs te maken 
hebben.  

• Leerlingen dragen en/of gebruiken in de klas geen smartwacht of telefoon. Het 
leidt af en ontneemt hun de focus op leren. 

• Persoonlijke opvattingen worden niet voorgesteld als opvattingen van de 
school (en het schoolbestuur). Bedenk dat je ook in ‘privétijd’ als leerkracht 
wordt ‘gezien’ op Social media! Zie hiervoor integriteitscode Optimus. 

• Het uploaden, downloaden of anderszins overbrengen van materiaal waarop 
rechten van derden rusten wordt niet als legaal gebruik gezien. 

• Vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd op het  internet. 

• Er worden geen gebruikersnamen van andere personen geopend of gebruikt 
zonder toestemming van die personen.  

https://www.optimusonderwijs.nl/informatie/protocollen/


Tips om de privacy te beschermen 
Om leerlingen ook buiten school bewust met het internet en Social media om te laten 

gaan wordt regelmatig aandacht besteed aan hoe kinderen bewust met hun eigen 
privacy om kunnen gaan. De volgende punten staan daarbij centraal: 
 

• Vraag toestemming aan je ouders als je alleen ergens gebruik maakt van 
Social media. 

• Gebruik niet je eigen naam maar een ‘nickname’. 

• Geef geen gegevens van jezelf (of vrienden) die je op de chat ontmoet. Dus 
geen mailadressen, namen, telefoonnummers enz. 

• Reageer niet op schelden of ‘rare’ (bijvoorbeeld seksuele) vragen. 

• Spreek niet zomaar af met iemand die je van social media kent. Ook niet 
bellen, vraag altijd toestemming aan je ouders! 

• Accepteer geen onbekenden en verwijder onbekende mensen uit je 
vriendenlijst. 

• Bedenk dat alles wat je op internet zet terug te vinden is! Bedenk goed welke 

informatie (en foto’s) van jezelf door iedereen gezien mogen worden. 

• Stuur niets door zonder toestemming van een ander. 

• Stuur nooit een foto of filmpje door waarop iemand bloot of ontbloot is 

afgebeeld. Dit is strafbaar! 
 

Cyberpesten  
Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten. Cyberpesten gebeurt 

vaak buiten de school. Het ruziën en pesten gaat op school door. Schoolresultaten lijden 
eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat. Kinderen kunnen minder goed leren. En het 
pesten heeft effect op het schoolklimaat. Het is een groeiend probleem. Daarom is een 

aanvulling op het huidige pestprotocol van De Regenboog van groot belang. Dit protocol 
stuurt aan op een integrale aanpak in samenwerking met de ouders.  

 
Er zijn verschillende vormen van cyberpesten: anonieme berichten versturen, schelden, 

roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, 
privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden stelen en misbruiken, haatprofielen 
aanmaken, virussen sturen, happy slapping en het versturen van een e-mailbom. Niet al 

deze vormen zal je vinden op de basisschool, maar toch is het van belang te weten waarin 
cyberpesten kan ontaarden. De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij 

traditioneel pesten. De leerkracht bespreekt met de groep de voordelen én risico’s 
hiervan. Dit gebeurt structureel vanuit de methode, Halt lessen en in de week van de 
mediawijsheid. Incidenteel in ieder geval als het aan de orde is.  

 
Overtreden gedragscodes tijdens schooluren 

 

• Online pesten wordt niet getolereerd. Wanneer leerlingen op school aangeven 
last te hebben van cyberpesten dan wordt dit besproken en aangepakt volgens 

het pestprotocol. 

• Bij misbruik van de gedragscode krijgt de betrokken leerling een waarschuwing 
van de groepsleerkracht. De leerling krijgt de mogelijkheid tot nadere 

toelichting (hoor- wederhoor). 

• Incidenten worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys onder 

Incidenten/ongevallen.  

• De groepsleerkracht informeert t.a.t. de ouders. 

• Bij een tweede overtreding of bij ernstig misbruik van de gedragscode worden 

de ouders in kennis gesteld door de directie van de school. De toegang van de 
leerling tot het internet wordt tot nader order geblokkeerd. Ook dit wordt 
opgenomen in het leerlingvolgsysteem. De directie van de school stelt het 

schoolbestuur op de hoogte. Deze handelt in overeenstemming met het 



Integriteitsprotocol en het beleid Schorsen en verwijderen. 

• De directie en/of vertrouwenspersoon onderzoekt iedere melding van mogelijk 
misbruik en meldt het resultaat meteen bij het bestuur. 

 
Wij kiezen voor een curatieve aanpak; Signalen over cyberpesten nemen we altijd 

serieus. Wanneer de leerkracht signaleert, dat er sprake is van cyberpesten, volgt hij/zij 
onderstaand stappenplan:  

 
Stappenplan 

 

Gesprek met de gepeste leerling en gesprek met de dader(s)  
 

Deze twee onderdelen vallen beiden onder de eerste stap. Ze dienen naast elkaar 
uitgevoerd te worden. Het is namelijk van belang dat er met zowel het slachtoffer als 
met de daders in gesprek gegaan wordt. Daarvoor dienen de dader(s) dus opgespoord 

te worden. Er moet worden afgewogen of de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden of dat 
dit in een driegesprek (leerkracht, slachtoffer, dader) kan plaatsvinden. Hierbij worden 

duidelijke afspraken gemaakt over het vervolg.  
 
Gesprek met de gepeste leerling  

Het is van belang dat de leerkracht:  
• Deze leerling en diens klacht serieus neemt.  

• De leerling zijn/haar verhaal laat doen en daar de tijd voor neemt.  

• Zich probeert in te leven in de leerling.  

• Geen verwijten maakt. Dat maakt het onveilig voor de leerling, waardoor deze minder 

zal vertellen of zelfs helemaal niets meer zal vertellen.  

• De leerling de tip geeft om de pester te blokkeren en/of te verwijderen wanneer het 

om digitaal pesten gaat.  

• Door blijft vragen. Vooral wanneer het gaat om een gesprek met een leerling na het 
signaleren van digitaal pesten. De leerling zal niet snel vertellen dat hij/zij gepest 

wordt of zelf pest.  
 

Opsporen van de dader(s)  
 
Soms zal bekend zijn wie de pester is en soms niet. Wanneer niet bekend is wie de pester 

is zal er getracht moeten worden om dit op te sporen. Dit kan gedaan worden door 
gesprekken te bewaren en uit te printen. In deze gesprekken kunnen aanwijzingen staan 

over wie de dader is.  
 

Gesprek met de dader(s)  

Hierbij is het van belang:  
• In te gaan op wat er gaande is.  

• Door te vragen.  

• Goed te luisteren naar de kant van het verhaal van deze leerling en dit serieus te 

nemen.  

• Te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de gepeste leerling.  

• Duidelijk te maken dat de leerling zich schuldig maakt aan een ernstig feit en dat dit 

in sommige gevallen zelfs strafbaar is.  
 

Ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte stellen  

De leerkracht informeert zowel de ouders/verzorgers van de gepeste leerling als de 
ouders/verzorgers van de pester zo spoedig mogelijk over wat er speelt. Dat gebeurt bij 

voorkeur vóór het gesprek met de betrokken leerlingen. Denk hierbij aan het volgende:  

https://www.optimusonderwijs.nl/informatie/protocollen/
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• De leerkracht vraagt de ouders of zij de signalen herkennen. Wanneer zij niet weten 

wat de signalen zijn, kunt hierover geïnformeerd worden. 

• De leerkracht vertelt ouders/verzorgers dat het niet hun schuld is.  

• De leerkracht informeert de ouders over de afspraken die met de leerlingen zijn 

gemaakt, wanneer het gesprek met hen al heeft plaatsgevonden.  

• De leerkracht vertelt de ouders welke maatregelen zij kunnen nemen/wat zij kunnen 

doen.  

• De leerkracht kan de ouders/verzorgers voor meer informatie verwijzen naar 
bijvoorbeeld: Het gratis telefoonnummer 0800-5010 (voorheen de onderwijstelefoon). 

Www.pestweb.nl. Zij kunnen antwoord geven op vragen van ouders/verzorgers.  

• Zij zijn ook per telefoon te bereiken: 0800 2828280 of mobiel www.meldknop.nl  
 

Afronding 
 

Er is sprake van een afronding wanneer de ouder/verzorgers op de hoogte zijn gebracht. 
Echter alleen wanneer het pestgedrag ook daadwerkelijk is gestopt. Het is belangrijk om 
de leerlingen te blijven volgen en goed op te letten of het digitale pesten daadwerkelijk 

is gestopt.  
Vraag de leerling die gepest is af en toe hoe het met hem/haar gaat. Let erop dat dit 

gebeurt in een veilige ruimte. Wanneer de leerling over de gang loopt zal hij/zij 
waarschijnlijk minder snel zeggen dat het niet goed gaat. Ook de leerling die gepest heeft 

kunt u vragen hoe het met hem/haar gaat. Deze kan namelijk ook behoefte hebben aan 
aandacht.  
 

De teamleden van De Regenboog streven ernaar om (digitaal) pesten te stoppen, of 
liever nog, te voorkomen. Dit zal niet altijd lukken, omdat deze vorm van pestgedrag 

zich buiten school afspeelt. Toch vinden de teamleden het erg belangrijk om te doen wat 
in hun vermogen ligt. Immers, kinderen kunnen pas goed leren als ze zich veilig voelen.  
 

 
Tips voor ouders  

• Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen en met wie ze praten. 
Interesse tonen in de onlineactiviteiten van uw kind betekent niet een gebrek 
aan vertrouwen. Zoals u geïnteresseerd bent in de echte vrienden van uw 

kinderen, kunt u ook interesse tonen in hun internetvrienden. 

• Surf regelmatig samen met uw kind. Neem de tijd om te zien wat uw kind op 
het internet doet, wat zijn of haar interesses zijn en leer zelf ook werken met 

de programma's die uw kind gebruikt. 

• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik zoals de tijd die hij of zij 

online doorbrengt. Internet is leuk en leerzaam maar net als volwassenen 
kunnen kinderen zo in hun 'internetleven' opgaan, dat het ten koste gaat van 
hun 'gewone' leven. 

• Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke 
informatie kan worden afgeleid. 

• Help uw kind met het beveiligen van het aangemaakte (facebook, twitter, 
Instagram e.d.) account. Deze zijn vaak zo in te stellen dat onbekenden niets 
of weinig kunnen zien wanneer ze dit account bekijken. 

• Maak uw kind duidelijk dat op internet niet alles is wat het lijkt. Wie zich 
voordoet als leeftijdsgenootje is mogelijk een volwassen man. Wie zich 
voordoet als vriend is misschien niet te vertrouwen. 

• Meer informatie vindt u op www.digibewust.nl 
 

  

http://www.digibewust.nl/


Competenties en vaardigheden 
- Leerkrachten beschikken over voldoende (internet)vaardigheden en  kennis, 

minimaal Prowise Brons. 

- Leerkrachten van 7-8 werken met Snappet en zorgen ervoor dat ze hiervoor 
voldoende voor zijn geschoold. 

- In groep 6-7-8 besteden we aandacht aan de kansen en gevaren van (digitale) 

media.  
- Leerlingen en leerkrachten maken van het internet gebruik als onderdeel van 

het onderwijs: als hulpmiddel bij de les, om informatie te zoeken, om te 
oefenen, om deskundigen te raadplegen en om contact met anderen te leggen. 
Daarbij geven we ondersteuning over de gevaren en de voordelen van het 

gebruik van internet.  
- We nemen in de bovenbouw deel aan de landelijke week van de mediawijsheid. 

- Halt en/of preventiewerk komt minimaal 1 keer per jaar op bezoek bij de 
groepen 7-8: Social media, groepsdruk en/of online gedrag. 

- We verspreiden nieuwsbrieven van CJG en Preventiemedewerkers voor ouders.  

- Voor PR-doeleinden heeft onze school een Website, Facebookpagina en Twitter die 
beheerd worden door de directie en de ICT-er. 

- Als een Chromebook mee naar huis gaat vullen ouders een verklaringsformulier in. 
(Deze zijn via de ICT-er bij de conciërge te verkrijgen) 

- PARRO is ons oudercommnucatiemiddel.  
- Ouders geven bij de aanmelding van hun kind toestemming voor beeldmateriaal 

aan. Er worden alleen foto’s geplaatst waar meerdere kinderen op staan (nooit 

foto’s waar maar één kind op staat). 
- Ouders kunnen de toestemming 1 keer per jaar wijzigen. 

 
 

Onderwijsaanbod leerlingen 
 

Groep 1/2 
 

Doel: Nodig/activiteit: Aanpak: 

Het kind herkent zijn 
eigen naam. 

 

Naamkaartje. Kinderen individueel. 

Het kind weet wat de 

icoontjes betekenen. 
 

Digibord en betekenis 

icoontjes. 

Kinderen als groep. 

Het kind kan de muis en 
trackpad correct 

hanteren. 
 

Ipad en muis. Kinderen individueel. 

Het kind weet de 
koptelefoon correct te 
gebruiken. 

 

Ipad en koptelefoon. Kinderen individueel. 

Het kind weet de 

werkplek netjes achter te 
laten: stoel aanschuiven, 

koptelefoon loskoppelen 
en opbergen. 
 

Computerwerkplek. Kinderen als groep. 

Het kind kan zelfstandig 
apps openen. 

 

Ipad en apps Kinderen individueel. 



Het kind kan zelfstandig 
en stil/ met een 

fluisterstem achter het 
device werken. 

 

Computerwerkplek. Kinderen individueel. 

Het kind kan een 
leerkracht erbij roepen 

als de Ipad vast loopt en 
zal niet op alle knoppen 

gaan drukken. 
 

Ipad Kinderen individueel. 

Het kind kan zelfstandig 
het gewenste programma 
openen. 

 

Digibord om 
verschillende 
programma’s te laten 

zien. 

Kinderen als groep. 

Het kind weet het 

gewenste programma 
weer te sluiten. 

Digibord om in 

verschillende 
programma’s te laten 

zien waar de sluit knop 
zit. 

Kinderen als groep. 

Het kind kent de 
handelingen die het moet 
verrichten om de 

opdracht van het 
programma tot een goed 

einde te brengen. 
 

Digibord om in 
verschillende 
programma’s te laten 

zien wat de bedoeling is. 

Kinderen als groep. 

 
Veilig mediagebruik (dit bespreken we met leerlingen) 

• Kinderen mogen op school niet zonder toestemming van de groepsleerkracht 

op Internet. Internet wordt uitsluitend onder begeleiding van een volwassene 
toegestaan.  

• Het kind begrijpt dat apparatuur kwetsbaar is en gaat hier dus op een rustige 
en veilige manier mee om. 

• De opdrachten moeten passen bij de belevingswereld van de kleuters. Als er 

ruimte is voor de inbreng en belevingswereld van de kleuters kan ICT echt iets 
extra’s bieden. Bij kleuters is het belangrijk dat zij mogen leren met al hun 

zintuigen. ICT biedt een meerwaarde wanneer het aansluit bij deze manier van 
leren en wordt ingezet als verwerkingsopdracht. 

• Omgang en besturing van een Bee-Bot; Met behulp van een Bee-bot oefenen 

kleuters de betekenis van woorden, letters en begrippen. De kinderen laten de 
robot in een bepaalde route lopen naar een plaatje wat past bij een specifiek 

woord. Zo oefenen de kinderen spelenderwijs de woorden, letters en begrippen 
die bij een thema horen. 

• Digitale prentenboeken zorgen ervoor dat kleuters het verhaal beter begrijpen 
en gemakkelijker nieuwe woorden en zinsconstructies leren. Zowel 
verhaalbegrip en expressieve woordenschat worden ermee gestimuleerd. 

• Met Gynzy kan het nieuwsgierige kind leren en spelen tegelijkertijd! Ze maken 

kennis met letters, cijfers en de wereld! 

  



Groep 3 
Voorafgaande doelen worden beheerst. Op onderstaande doelen wordt ingezet: 
 

 

Doel: Nodig/Activiteit: Wie: 

Het kind kan een chromebook 
openen  

Chromebook Kinderen als groep. 
Kinderen individueel. 

Het kind kan zijn inlogcode 
kaartje gebruiken  

QR kaart Kinderen individueel. 

Het kind kan correct inloggen en 
uitloggen op de 
computer/computerprogramma.  

Chromebook  

Het kind kan zijn codes 
intoetsen op het chromebook 

Chromebook Kinderen individueel. 

Het kind kan via Aerobe naar 

basispoort gaan  
Chromebook Kinderen als groep. 

Het kind kan het juiste 
wachtwoord invoeren  

Chromebook Kinderen individueel. 

Het kind kan zijn klas, naam en 
programma aanklikken  

Chromebook, Aerobe  

Het kind kan geduld opbrengen 

als het Chromebook aan het 
laden is  

(Het kind moet echt leren een 

code/ wachtwoord in te toetsen) 

 Kinderen als groep. 

Indien nodig kinderen 
individueel. 
 

Het kind is in staat het 
Chromebook te sluiten als er 

instructie gegeven wordt. 

 

Moddelen van gedrag 
Leerkracht spreekt 

verwachting uit. 

Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 

Het kind kan het Chromebook 
veilig en netjes opruimen. 

 

Moddelen van gedrag 
Leerkracht spreekt 

verwachting uit: 
• Vasthouden met 

beide handen. 

• Opbergen in de 
kast. Indien 

nodig adapter 
aansluiten. 

• Rustig lopen 

Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 

 
  



Groep 4  
Voorafgaande doelen worden beheerst. Op onderstaande doelen wordt ingezet: 
 

Doel: Nodig/Activiteit: Wie: 

Het kind kan het 
toetsenbord gebruiken 

binnen Word. 
 

Digibord om 
mogelijkheden 

toetsenbord/muis te laten 
zien. Daarna zelf 
verwerking op 

Chromebook 

Kinderen als groep. 
Kinderen individueel. 

Het kind kan zijn of haar 
map afsluiten, zodat deze 

weer startklaar staat voor 
de volgende leerling.  
 

Chromebook Kinderen individueel. 

Het kind mag pas 
kopiëren met goedkeuring 

van de groepsleerkracht 

Chromebook en koppeling 
printer.  

Kinderen individueel. 

Het kind begrijpt dat we 
het chromebook voor 

meerdere zaken in kunnen 
zetten op school. 
 

Chromebook Kinderen als groep. 

Het kind heeft de 
werkhouding om zelf 
tussen verschillende 

programma’s een keuze te 
maken. 

 

Chromebook Kinderen individueel. 

Het kind kan geduld 
opbrengen als het 

Chromebook aan het 
laden is  

(Het kind moet echt leren 
een code/ wachtwoord in 

te toetsen) 

 Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 

Het kind is in staat het 
Chromebook te sluiten als 

er instructie gegeven 
wordt. 

 

Moddelen van gedrag 
Leerkracht spreekt 

verwachting uit. 

Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 



Het kind kan het 
Chromebook veilig en 

netjes opruimen. 

 

Moddelen van gedrag 
Leerkracht spreekt 

verwachting uit: 
• Vasthouden met 

beide handen. 

• Opbergen in de 
kast. Indien nodig 

adapter aansluiten. 

• Rustig lopen 

Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 

 
Veilig mediagebruik (dit bespreken we met leerlingen) 

• Kinderen mogen op school niet zonder toestemming van de groepsleerkracht 
op Internet. Internet wordt uitsluitend onder begeleiding van een volwassene 

toegestaan.  
• Het kind weet dat het doormiddel van zoekprogramma’s gemakkelijk tot een 

resultaat kan komen.  
• Het kind begrijpt dat apparatuur kwetsbaar is en gaat hier dus op een rustige 

en veilige manier mee om. Kinderen lopen met gesloten device, die wordt 

vastgehouden met beiden handen door de klas en de gangen. 

  



Groep 5/6 
Voorafgaande doelen worden beheerst. Op onderstaande doelen wordt ingezet: 
 

Doel: Nodig/Activiteit: Wie: 

Het kind kan op de juiste 
wijze het Chromebook 

opstarten en afsluiten. 
 

Op Digibord laten zien. Kinderen als groep. 

Het kind kan correct 
inloggen en uitloggen op 

het Chromebook. 
 

Op Digibord laten zien. Kinderen als groep. 

Het kind kan zijn eigen 
gemaakte werk opslaan in 

de juiste map. 
 

Op Digibord laten zien. Kinderen als groep. 

Het Het kind is op de 
hoogte van gangbare 

internetterminologie. 

Oefenen op Digibord. Wat 
typ je in? 

Kinderen als groep. 

Het kind kan met Word 

- bestanden openen en 
opslaan 

- een eenvoudige tekst 
typen 

- Eenvoudige opmaak  

toepassen (vet, 
onderstrepen, 

lettertype, tekst 
selecteren, knippen, 
plakken en kopiëren) 

- Een afbeelding in de 
tekst invoegen 

 

Oefenen samen op het 
Digibord. Daarna kinderen 
achter het Chromebook 

aan de slag. 

Start als groep. 
Daarna individueel. 

Het kind kan de 
navigatieknoppen op de 
werkbalk gebruiken. 

 

Oefenen samen op het 
Digibord. Daarna kinderen 
achter het Chromebook 

aan de slag. 

Start als groep. 
Daarna individueel 

Een leerling heeft kennis 
gemaakt met het 
presenteren van 

gedigitaliseerd  materiaal 
m.b.v. PowerPoint. 

 

Oefenen samen op het 
Digibord. Daarna kinderen 
achter het Chromebook 

aan de slag. 

Start als groep. 
Daarna individueel 

Het kind kan geduld 

opbrengen als het 
Chromebook aan het laden 
is  

(Het kind moet echt leren 

een code/ wachtwoord in 
te toetsen) 

 Kinderen als groep. 

Indien nodig kinderen 
individueel. 
 



Het kind is in staat het 
Chromebook te sluiten als 

er instructie gegeven 
wordt. 

 

Moddelen van gedrag 
Leerkracht spreekt 

verwachting uit. 

Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 

individueel. 
 

Het kind kan het 

Chromebook veilig en 
netjes opruimen. 

 

Moddelen van gedrag 

Leerkracht spreekt 
verwachting uit: 

• Vasthouden met 
beide handen. 

• Opbergen in de 

kast. Indien nodig 
adapter aansluiten. 

• Rustig lopen 

Kinderen als groep. 

Indien nodig kinderen 
individueel. 

 

 
Veilig mediagebruik (dit bespreken we met de leerlingen) 

• Ik gebruik internet alleen voor schooldoeleinden. Bij andere redenen overleg ik 
eerst met mijn leerkracht. 

• Op internet zoek ik niet met rare woorden of scheldwoorden. 

• Op school chat, game en mail ik niet. Dit mag alleen met toestemming van de 
leerkracht. 

• Ik fotografeer of film nooit andere kinderen. 
• Ik stuur nooit foto’s of filmpjes van anderen door, zonder toestemming. 
• Ik stuur nooit foto’s of filmpjes waarop iemand bloot of ontbloot is afgebeeld. 

Dit is strafbaar. 
• De leerkracht weet wat ik op het internet ga doen.  

• Printen of downloaden doe ik alleen met toestemming van de leerkracht. 
• Alleen met toestemming van mijn leerkracht bezoek ik websites waarop ik 

moet inloggen. 

• Ik vertel mijn leerkracht als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet 
prettig voel of waarvan ik weet dat het niet hoort. 

• Ik leg online nooit contact met iemand. 
• Alles wat ik online doe mag mijn leerkracht weten. 
• Ik licht mijn leerkracht en ouders in als er vervelende dingen gebeuren op 

internet, zoals pesten. 
• Mediaspelers (telefoon/watch) van alle kinderen blijven tijdens schooltijd thuis 

of in de tas op de gang. 

 
  



Groep 7/8 
Voorafgaande doelen worden beheerst. Op onderstaande doelen wordt ingezet: 
 

Doel: Nodig/Activiteit: Wie: 

Het kind kan: 
- een e-mail bericht 
maken en versturen 

- een e-mail bericht 
beantwoorden en 

doorsturen 
- een bijlage aan een e-
mail bericht toe voegen 

 

Oefenen samen op het 
Digibord. Daarna kinderen 
achter de computer aan 

de slag 

Start als groep. 
Daarna individueel. 
 

        Het kind kent: 

    -   - het begrip 
startpagina 

-       - kan favorieten 

toevoegen 

        - het begrip 

internetadres en kan een 
zoekmachine openen en 
eenvoudige 

zoekbewerkingen 
uitvoeren 

        -  kan een tekst of 
afbeelding van het 
internet opslaan en 

verwerken  

B      -begrip hyperlink en 
kan deze gebruiken.  

-   

Oefenen samen op het 

Digibord. Daarna kinderen 
achter de computer aan 

de slag 

h  

Start als groep. 

Daarna individueel. 
 

Het kind kan werken met 

en vanuit Snappet. 

In groep 7 maken 

kinderen kennis met 
Snappet.  

Ze leren Snappet te 
gebruiken. 

Start als groep. 

Daarna individueel. 

Het kind kan geduld 
opbrengen als het 
Chromebook aan het 

laden is  

(Het kind moet echt leren 
een code/ wachtwoord in 

te toetsen) 

 Kinderen als groep. 
Indien nodig kinderen 
individueel. 

 

Het kind is in staat het 

Chromebook te sluiten als 
er instructie gegeven 
wordt. 

Moddelen van gedrag 

Leerkracht spreekt 
verwachting uit. 

Kinderen als groep. 

Indien nodig kinderen 
individueel. 
 

Het kind kan het 

Chromebook veilig en 
netjes opruimen. 

 

oddelen van gedrag 

Leerkracht spreekt 
verwachting uit: 

• Vasthouden met 
beide handen. 

Kinderen als groep. 

Indien nodig kinderen 
individueel. 

 



• Opbergen in de 
kast. Indien nodig 

adapter aansluiten. 
Rustig lopen 

 
 

Veilig mediagebruik (dit bespreken we met de leerlingen) 

• Ik gebruik internet alleen voor schooldoeleinden. Bij andere redenen overleg ik 
eerst met mijn leerkracht. 

• Op internet zoek ik niet met rare woorden of scheldwoorden. 
• Op school chat, game en mail ik niet. Dit mag alleen met toestemming van de 

leerkracht. 
• Ik fotografeer of film nooit andere kinderen. 
• Ik stuur nooit foto’s of filmpjes van anderen door, zonder toestemming. 

• Ik stuur nooit foto’s of filmpjes waarop iemand bloot of ontbloot is afgebeeld. 
Dit is strafbaar. 

• De leerkracht weet wat ik op het internet ga doen.  
• Printen of downloaden doe ik alleen met toestemming van de leerkracht. 
• Alleen met toestemming van mijn leerkracht bezoek ik websites waarop ik 

moet inloggen. 
• Ik vertel mijn leerkracht als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet 

prettig voel of waarvan ik weet dat het niet hoort. 
• Ik leg online nooit contact met iemand. 
• Alles wat ik online doe mag mijn leerkracht weten. 

• Ik licht mijn leerkracht en ouders in als er vervelende dingen gebeuren op 
internet, zoals pesten. 

• Mediaspelers (telefoon/watch) van alle kinderen blijven tijdens schooltijd thuis 
of in de tas op de gang. 


