Beleid mobiele telefoons
Doel van dit beleid
Op Het Podium zijn wij ons bewust van de toenemende mate waarin kinderen en
personeel gebruik maken van mobiele telefoons.
Mobiele telefoons hebben meer functies dan alleen telefoneren en daarom vinden wij
het belangrijk om beleid af te spreken waarmee we een aantal zaken willen
voorkomen:
● Oneigenlijk gebruik van de telefoon: denk hierbij onder andere aan
telefoneren, berichten versturen, filmen en foto’s maken (zonder toestemming
van de leerkracht) onder schooltijd
● Gebruik van de telefoon binnen de school en tijdens het buitenspelen
waarmee de rust en de veiligheid wordt verstoord
Wat we willen creëren met dit beleid:
● Afspraken in het omgaan met mobiele telefoons voor kinderen, leerkrachten
en medewerkers
● Duidelijkheid met betrekking tot actie van de school naar aanleiding van
oneigenlijk gebruik of misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd
● Mogelijkheid tot het leggen van verantwoording naar kinderen, ouders en
leerkrachten bij misbruik
Wij zijn als school van mening dat we kunnen bijdragen om leerlingen bewust te
maken van goede omgangsvormen rondom het gebruik van mobiele telefoons.
Ouders zijn hier in de eerste plaats verantwoordelijk voor.
Afspraken gebruik mobiele telefoons in en rondom de school
● Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Dit gebeurt op
eigen risico. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt, kwijt raakt etc.
is de school niet aansprakelijk.
● Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze bij het
betreden van de school uitzetten en zelf bewaren (rugtas, broekzak, laatje).
Na schooltijd kan de telefoon weer worden aangezet. Ook tijdens de pauzes,
tijdens het overblijven en tijdens gym blijven de telefoons uit.
● Het is niet toegestaan om zonder toestemming binnen of buiten de school
beeld- en/ of geluidsopnames te maken. Dit geldt ook voor activiteiten die
onder schooltijd, maar buiten ons eigen schoolgebouw plaatsvinden.
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Overtreding van bovenstaande afspraken
Wanneer leerlingen zich niet aan bovenstaande afspraken houden, leveren ze hun
mobieltje in bij de leerkracht. Aan het eind van de dag kan deze worden opgehaald
en zal de leerkracht de ouders via een mail op de hoogte stellen.
Bij een tweede overtreding zullen de ouders worden gebeld. Bij een derde
overtreding zal de directie worden ingeschakeld en verdere acties met de leerkracht,
leerling en ouders bespreken.
Gebruik van mobiele telefoons door leerkrachten en medewerkers
Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor alle volwassenen, werkzaam in ons
schoolgebouw, gelden afspraken met betrekking tot het mobiel telefoon gebruik.
Mobiele telefoons van medewerkers zijn tijdens de lesgevende schooluren niet voor
privédoeleinden in gebruik, tenzij het een situatie betreft waarbij het niet anders kan
(noodgeval, dokter bellen etc). Dit moet duidelijk zijn voor de leerlingen. Wel kan de
telefoon gebruikt worden voor lesdoeleinden. Denk hierbij aan het gebruik van de
stopwatch functie, het bijhouden van de agenda, het alarm voor bijvoorbeeld
medicijninname van een leerling. Ook dit moet voor de leerlingen duidelijk zijn.
Teamleden zijn samen verantwoordelijk voor het aanspreken van collega’s indien de
mobiele telefoon onjuist gebruikt wordt.
De directeur is eindverantwoordelijk.
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