
 Regels internet en sociale media 

Mijn ouders weten wat ik buiten schooltijd doe op internet en sociale media,  

zij zijn hiervoor verantwoordelijk.  

1. Ik behandel anderen netjes en met respect, ik laat iedereen in zijn waarde. 

 

2. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik plaats op sociale media en kan daarop 

aangesproken worden. Ook als ik iets doorstuur kan ik hierop aangesproken worden. 

 

3. Ik weet hoe de sociale media werkt voordat ik het gebruik. Ik zorg dat de privacy 

instellingen goed staan en ik niet meer informatie deel dan ik wil. 

 

4. Ik praat niet slecht over leerlingen, leraren en ouders op internet en sociale media. 

 

5. Ik help anderen om goed en verstandig met sociale media om te gaan en ik spreek ze 

daarop aan. Als dit niet lukt, vraag ik hulp aan mijn ouders. 

 

6. Ik mag mijn telefoon of vergelijkbare apparaten mee naar school nemen, maar ik 

maak er geen gebruik van als dit niet is toegestaan. Ik neem mijn telefoon mee op 

eigen risico, ik bewaar hem zelf en de school is niet verantwoordelijk bij beschadiging 

of diefstal.  

 

7. Ik respecteer de privacy van anderen. Ik verspreid daarom geen informatie, foto’s of 

video’s van anderen op internet en sociale media zonder toestemming. 

 

8. Ik gebruik internet en sociale media op school alleen voor schoolopdrachten. Als ik 

weet dat iemand toch internet en sociale media gebruikt voor iets anders, meld ik dat 

bij de juf/meester of de directeur van de school. 

 

9. Ik download geen privébestanden op school, ik gebruik het netwerk alleen voor 

schoolopdrachten. 

 

10. Ik ‘word vrienden’ en heb alleen contact op sociale media met mensen die ik ken. 

 

11. Ik word geen ‘vrienden’ met medewerkers van de Klimop op sociale media. Voor 

schoolopdrachten kan ik wel gebruik maken van het e-mailadres van de juf of 

meester. 

 

12. Ik houd mij aan de bovenstaande regels. Als ik regels breek, zijn er 

consequenties. 

 

 

https://www.bs-klimop.nl/

