@ Ik zal nooit zonder toestemming persoonlijke informatie doorgeven op internet (naam, adres en telefoonnummer,
het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders enz.). Bij twijfel vragen.
@ Ik vertel het de juf / meester of thuis meteen als ik informatie zie of krijg waardoor ik me niet prettig voel of waarvan
ik weet dat het niet hoort.
@ Hou ik me aan de internet-afspraken, dan is de kans het kleinst dat ik rare, vervelende of verkeerde informatie
tegenkom.
@ Het bewust (be)zoeken van/ naar “verkeerde” sites, heeft als gevolg dat ik de rest van het schooljaar niet meer mag
internetten.
@ Ik zal nooit (bijv. in e-mailberichten of app-jes) een foto of iets anders van mijzelf of anderen versturen zonder
toestemming van de juf of meester en betreffende persoon.
@ Ik gebruik geen rare of lelijke woorden als ik een (e-mail)bericht verstuur.
@ Ik zal nooit op (e-mail)berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en
vertel het meteen de juf / meester of thuis, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
@ Een e-mail door mij geschreven mag altijd worden gelezen door mijn juf of meester.
@ Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet.
@ Ik bedenk van tevoren goed wat ik op internet wil gaan doen. Zomaar “Googelen” is niet de bedoeling.
@ Iets zoeken op internet? Van te voren denk ik goed na over het zoekwoord. Het mapje “Zoekmachines” is handig!
@ “Googelen” mag na toestemming van de juf of meester. Denk goed na over het zoekwoord.
@ Op vragen om te “downloaden” is het antwoord altijd nee.
@ Chatten is op school niet toegestaan (ook niet via G-mail). Instagram en Facebook zijn voor thuis.
@ Denk goed na welke foto’s je op Instagram zet. Foto’s van anderen? Vragen om te plaatsen is heel netjes.
@ WhatsApp is leuk! Houd het leuk! Denk na over het netjes omgaan met een groeps-app. Problemen? Meld het!!
@ Telefoon mee naar school mag: onder schooltijd op het schoolplein en in school helemaal uit! Inleveren. Aan alleen met
toestemming.
@ Het spelen van spelletjes op internet is onder schooltijd zonder toestemming van de juf of meester niet toegestaan.
Uitzondering zijn “leerspellen”.

