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PROTOCOL – INTERNETGEBRUIK – De Evenaar 

 
Voor je het internet opgaat op school is het verstandig bij een aantal zaken stil te 

staan en goede afspraken te maken. Daarom heeft school de afspraken - die op 
gelden voor het internetten op school - op papier gezet en dat heet een Protocol. 
 

Wat is een protocol? 
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol 

staan dus regels waaraan je je moet houden. Door het protocol te ondertekenen, 
laat je zien dat je het eens bent met de afspraken. Dat betekent dus wel dat wij 
ervan uitgaan dat je je aan die regels houdt. 

 
Zorg dat deze afspraken heel goed in je hoofd zitten. Pas dan kun je 

gaan internetten. 
 
De afspraken 

 
1.Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet zoals: mijn 

achternaam,adres en telefoonnummer, het telefoonnummer van mijn ouders of 
het adres van mijn school zonder toestemming van mijn juf of meester. 

 
2. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). 
Ik zoek niet op woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, sex en/of 

geweld. Bij twijfel overleg ik altijd met de meester of juf. 
 

3. Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Je 
mag op school geen enkel bestand downloaden. 
 

4. “Chatten” is op school niet toegestaan. Dat mag alleen als de juf of meester 
opdracht geeft om te chatten. 

 
5. Vertel het meester of juf meteen als je informatie op internet tegenkomt die 
volgens jou niet door de beugel kan. 

 
6. Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet 

(chatten op school mag immers niet) . 
 
7. Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf per e-mail versturen zonder 

toestemming van mijn meester of juf. 
 

8. Als ik een mailtje verstuur gebruik ik geen vervelende en grove woorden en ik 
stuur geen mail met de bedoeling iemand te pesten. 
 

9. Ik zal nooit op e-mail berichten antwoorden die onprettig of raar zijn. Het is 
niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en vertel het meteen mijn meester of 

juf, zodat zij maatregelen kunnen nemen. 
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Nogmaals; zorg ervoor dat deze afspraken heel goed in je hoofd zitten. Pas dan 
kun je gaan internetten. Houd er rekening mee dat we regelmatig kijken of je 

correct aan het internetten bent! 
 
Ik onderteken dit protocol, maar als ik me er toch niet aanhoud, besluit mijn juf 

of meester dat ik niet meer mag internetten op school. 
 

Naam:  

Groep:  

Handtekening 


