
E-mailcontract van: _______________________

Een contract is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een contract staan dus regels
waaraan je je moet houden. Als je het eens bent met die regels laat je dat zien door het contract te
ondertekenen. Vanaf dat moment moet je je aan die regels houden.
In dit contract maak je afspraken met de meester/juf over je schoolmailadres.
De afspraken over de schoolmail

1. De schoolmail is voor schoolzaken bedoeld, niet voor privé. Op school mag ik alleen dit

mailadres gebruiken.

2. Ik stuur geen vervelende of onbeleefde mailtjes en gebruik geen grove woorden,

pestwoorden of scheld- of schuttingwoorden. Gebeurt dit wel dan worden mijn ouders en de

directeur van de school ingelicht. Mijn schoolmail kan door de directie van de school worden

ingetrokken.

3. Als ik e-mailberichten krijg die ik raar of niet leuk vind of die te maken hebben met schelden,

pesten, seks of geweld dan vertel ik dat meteen aan mijn ouders en de leerkracht.

4. Ik geef geen antwoord op e-mailberichten die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik

zulke berichten krijg en ik vertel het meteen aan mijn ouders en de leerkracht, zodat zij

maatregelen kunnen nemen. Ik verwijder het mailtje nooit. Het is namelijk het enige bewijs

dat ik zo’n mailtje heb gekregen.

5. Ik verander het wachtwoord niet. Als ik mijn wachtwoord vergeten ben, vraag ik een kopie

aan mijn leerkracht.

6. Net als met de laatjes in de klas gebeurt, kan mijn e-mailbox gecontroleerd worden. Die

controle wordt alleen gedaan door mijn leerkracht, de ICT-juf of de directie.

7. Ik vul dit e-mailadres nooit in op internet als er om een e-mailadres gevraagd wordt, behalve

als mijn leerkracht daar opdracht voor geeft. Daarmee houd ik dit adres veilig.

8. Ik zal nooit zonder toestemming van mijn ouders en/of leerkracht mijn persoonlijke

informatie doorgeven in een e-mailbericht zoals: mijn achternaam, adres en

telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders, de naam en het adres

van mijn school.

9. Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf per school e-mail versturen zonder

toestemming van mijn leerkracht.

10. Als ik me niet aan de afspraken houd, kan mijn schoolmail worden ingetrokken.

Ik houd mij aan deze afspraken_________________________________


