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Inleiding
Het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen onder schooltijd is ongewenst in verband met de sociale
veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Het protocol mobiele telefoon gebruik leerlingen maakt onderdeel uit
van het sociaal veiligheidsplan SCOH.
• Maken van opnames tijdens of buiten de les van zowel leerlingen en leerkrachten en het plaatsen ervan op
social media.
• Het gebruik van whatsapp/SMS onder schooltijd met bijvoorbeeld ouders, medeleerlingen, mensen van buiten
de school.

Doel
Het gebruik van de mobiele telefoons van leerlingen onder schooltijd reguleren.
Afspraken
De volgende punten zijn geregeld binnen dit protocol:
• Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 mogen geen mobiele telefoons bij zich hebben, tenzij er vanwege ziekte
overdag contact met de ouders noodzakelijk is (als voorbeeld diabeten).
• Alle leerlingen doen bij het hek van het schoolplein hun mobiele telefoons uit. Er zijn leerlingen die hierop een
uitzondering vormen, omdat zij in verband met bijvoorbeeld hun ziekte, dagelijks contact moeten opnemen
met één van de ouders.
• Alle kinderen leveren ’s ochtends hun mobiele telefoon in bij hun eigen groepsleerkracht. Na lestijd halen zij
hun mobiele telefoon weer op bij de leerkracht. Voor het bewaren van hun mobiele telefoons zijn speciale
kluisjes aangeschaft.
• De leerlingen mogen buiten het schoolplein hun mobiele telefoons weer aanzetten.
• Hebben de leerlingen aan het begin van de dag gym, dan leveren ze hun mobiele telefoons in bij de
groepsleerkracht bij de gymzaal.
• Hebben de leerlingen aan het einde van de dag gym, dan krijgen ze hun mobiele telefoons aan het einde
van de gymles terug van de groepsleerkracht, bij het naar huis gaan.
• Levert een leerling zijn mobiele telefoon niet in, dan wordt de mobiele telefoon afgenomen en moet de
leerling zijn/haar mobiele telefoon naar de directie brengen.
• Is een leerling toch aan het telefoneren, aan het filmen, foto’s c.q. geluidsopname aan het maken, zonder dat
hier toestemming voor gegeven was, dan wordt de mobiele telefoon afgenomen en moet de leerling
zijn/haar mobiele telefoon naar de directie brengen. Film, foto en/of geluid wordt door school van de
telefoon verwijderd.
• In beide gevallen moet de mobiele telefoon aan het einde van de dag door de ouders bij de directie
worden opgehaald.
• Levert een leerling meerdere keren achter elkaar zijn mobiele telefoon niet in bij de leerkracht, dan volgt er
een gesprek met de leerling, ouders en de directeur.
• Het meenemen van de telefoon is op eigen risico van de kinderen en hun ouders. De school is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de mobiele telefoons.
Informatie aan de ouders/verzorgers
De bovengenoemde afspraken worden gedeeld met de ouders via de website, schoolgids en in de nieuwsbrief van
de school.

