Gebruik van de computer en andere media op de St. Jozefschool.
Mediaprotocol.
In dit protocol staan de afspraken die we samen hebben gemaakt om te komen tot een verantwoord en
een zo veilig mogelijk media gebruik.
De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot media te
begeleiden. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom
bepaalde uitingen niet geaccepteerd worden.(‘Respect voor jezelf, de ander en zijn/haar omgeving’)
Vertonen van films
De leerkracht vertoont alleen films (via bv. video, DVD, internet) waarin kinderen niet worden
geconfronteerd met beelden van geweld, seks en racisme. Ook vertoont de leerkracht geen films die
geen opvoedkundige bedoeling hebben (een uitzondering is bv. het school-tv-weekjournaal voor groep
7 en 8, waarin soms oorlogssituaties worden behandeld). Bij het vertonen van films wordt de
leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond
worden.
Internetgebruik
De startpagina op internet is van Kennisnet. Deze site is speciaal bedoeld voor kinderen in het
basisonderwijs. De leerling surft alleen op internet als een leerkracht in de klas aanwezig is. De leerling
is alleen op internet om te kijken of zoeken naar informatie die met het werk van school te maken heeft.
De leerling bezoekt geen chatboxen en profielsites (bv. Hyves) en maakt geen afspraken via internet,
tenzij dit past binnen een activiteit en onder begeleiding van de leerkracht plaatsvindt.
De leerling maakt nooit haar/zijn achternaam, adres, telefoonnummer e.d. bekend op het internet.
De leerkracht geeft aan op welk moment het spelen van (educatieve) spelletjes op het internet
toegestaan is. Geweldspelletjes ed. zijn niet toegestaan.
De leerling steelt geen virtuele eigendommen.
Filtering van het internet
Om de volgende redenen zien wij af van filtering:
Filtering is nooit 100% waterdicht. Dit houdt in dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en leerlingen
toe dat we niet kunnen waarmaken.
Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/ goed bruikbare Internetpagina's geblokkeerd.
Filtering is kostbaar. Filtering is betuttelend.
Wat doen we
De leerkracht vertelt wat de mogelijkheden en gevaren van internet zijn en welke sites niet bezocht
mogen worden. De leerkracht houdt zicht op de activiteiten van de leerlingen. De leerkracht blijft
eindverantwoordelijk.
Elk jaar zal met de leerlingen aandacht besteed worden aan dit protocol.
De leerling wordt bewust gemaakt van en aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid, en van de
waarden en normen die gelden binnen de school.
Leerlingen en leerkrachten worden op de hoogte gebracht dat de ict-er te allen tijde het surfgedrag kan
nagaan en het recht heeft om e-mailboxen te bekijken als er sprake is van of het vermoeden bestaat dat
leerlingen/ leerkrachten zich niet houden aan de afspraken zoals vermeld in dit protocol.
Leerlingen wordt verteld dat stelen van virtuele eigendommen wettelijk strafbaar is.
Leerlingen vertellen aan de leerkracht als zij per ongeluk op het internet iets vinden dat suggestief,
obsceen of bedreigend is of waardoor ze zich anderszins ongemakkelijk voelen.
Leerlingen weten wat de afspraak is bij het niet opvolgen van deze afspraken. Dit kan variëren van een

waarschuwing tot en met een periode geen toegang meer tot het internet. De ouders zullen hiervan op
de hoogte worden gebracht.
Kinderen, leerkrachten en ouders dienen verkeerd gebruik van internet te melden bij de mentor, directie
of ict-er.
Schoolwebsite
De school heeft een eigen schoolwebsite: www.jozefrietmolen.nl
Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerkrachten, leerlingen en
andere geïnteresseerden.
Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf of hun kinderen op staan, gebruikt worden op de
schoolwebsite, dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolwebsite.
Achternamen in combinatie van foto's of werkjes worden niet op de website gepubliceerd.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Er is een disclaimer geplaatst
op de website.
Beheer
Binnen Keender wordt gebruik gemaakt van netwerken die aangesloten zijn via de eigen schoolserver
met het internet. Het beheer is uitbesteed aan SOH-ict. Dit is een bestuurlijk ICT
samenwerkingsverband van 2 schoolbesturen in de regio zuid-oost Twente en de Achterhoek met Het
Assink. SOH-ict stelt zich ten doel de ICT toepassingen en het ICT gebruik binnen het basisonderwijs te
ondersteunen en te vergemakkelijken. Enerzijds probeert ze dat door middel van scholing, demonstratie
en informatie bijeenkomsten te verwezenlijken, anderzijds laat ze onderdelen van het systeembeheer
over aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf ( Unilogic ).
Tevens denkt zij de implementatie van ICT in de school in de toekomst op een hoger plan te kunnen
brengen door visie ontwikkeling ( visie op Leren met ICT), door aansluiting bij andere
samenwerkingsverbanden en door gebruik te maken van de expertise van derden ( Expertis,
APS,Kennisnet , Iso-ict ). De school betaalt jaarlijks een bedrag voor de diensten van het HOInet.
Toekomst
Bij het opstellen van dit protocol hebben we rekening gehouden met de ons nu bekende media
mogelijkheden in het basisonderwijs. Door toekomstige ontwikkelingen zullen we dit protocol moeten
herbespreken en actualiseren.

