Schoolregels omtrent het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen
Deze regels gelden voor telefoontjes, smartphones en smartwatches
Steeds jonger en steeds vaker komen kinderen met een mobiele telefoon naar school.
Veel ouders vinden het een prettig gevoel dat hun kind naar huis kan bellen, als hij of zij om
wat voor reden dan ook, niet gelijk uit school naar huis komt. Ook bij een kapotte fiets of
andere problemen kan er gebeld worden.
Omdat mobiele telefoons, naast bellen, vele mogelijkheden hebben, is het noodzakelijk en
gewenst om het gebruik hiervan op het schoolterrein door enkele schoolregels te beperken.
Onder schooltijd moeten mobiele telefoons van kinderen uit staan.
Als veel leerlingen een telefoon aan hebben staan, is er heel veel extra straling binnen de
school. Dat willen we niet. Bovendien is het de bedoeling dat leerlingen onder schooltijd niet
bereikbaar zijn voor anderen, maar met hun aandacht bij de lessen zijn. Een telefoon die
afgaat of geluid geeft, stoort de lessen en leidt de aandacht af.
Leerkrachten hebben de keuze of ze de telefoons van de kinderen in laten leveren of dat
ze deze de kinderen zelf in de tas laten bewaren.
Kinderen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken binnen de school of op het
schoolplein. Dit geldt ook voor de gymzaal, de kleedkamers van de gymzaal en het
schoolterrein daar omheen.
Telefoons en speciale horloges hebben tegenwoordig de mogelijkheid om foto’s, video’s en
geluidsopnamen te maken, maar is het niet de bedoeling dat dit op het schoolterrein
gebeurt.
Daarnaast willen we graag dat leerlingen op onze school met elkaar praten en spelen, in
plaats van naar elkaar te sms’en en whatsappen, als ze bij elkaar zijn.
In sommige gevallen kan een leerling, in overleg met de leerkracht, na schooltijd in de klas
even bellen.
Het zou fijn zijn als er zowel thuis als op school aandacht wordt besteed aan privacy en aan
het niet maken van ongewenste foto’s en video’s.
De school of de leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde
telefoons.
Telefoons kunnen alleen op eigen risico meegenomen worden naar school.
Bij uitstapjes, zoals schoolreisjes en schoolkampen, moeten de telefoons van de kinderen
thuis blijven. De begeleiding is dan bereikbaar voor noodgevallen.

Dringend verzoek omtrent het maken en verspreiden van foto’s en video’s op school.
Voor de meeste ouders is het gewoon om regelmatig foto’s en video’s maken van hun
kinderen. Wij willen echter alle ouders dringend verzoeken om terughoudend te zijn met
het maken van foto’s en video’s op school en op die manier respectvol om te gaan met de
privacy van de leerlingen en de leraren. Als er foto’s en video’s op school worden gemaakt,
staan er vaak ook andere kinderen of leerkrachten op. Op school merken wij daarnaast dat

de sfeer van een open les of voorstelling verandert als ouders niet direct kijken en luisteren
naar de kinderen, maar dit doen via de lens van hun camera. Andere ouders storen zich aan
het veelvuldig gebruik van een camera.
Natuurlijk kan iedereen, snel en onopvallend, een foto maken van bijvoorbeeld hun
eersteklasser die aan de hand van een zesdeklasser voor het eerst de school in komt.
We willen vragen om daarna het toestel weer snel op te bergen zodat uzelf en de andere
ouders optimaal kunnen genieten van het moment.
Tijdens opvoeringen van toneelstukken kan er, in overleg met de klassenleerkracht,
bijvoorbeeld één ouder foto’s of een video maken. Dit kan soms zelfs bij de generale
repetitie en op die manier hoeft er tijdens de opvoering helemaal niet gefotografeerd of
gefilmd te worden.
Daarnaast willen we ook dringend vragen om de privacy van onze leerlingen en
leerkrachten te respecteren. Zonder speciale toestemming van ouders van alle betreffende
leerlingen mogen foto’s en video’s van kinderen niet op de sociale media worden verspreid.
Bovendien willen de leraren zichzelf niet op internet geplaatst zien.
Wij hopen op ieders medewerking.
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