
Internetcontract 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 internet op school.

De afspraken over internet op school:

1. Ik spreek met mijn meester of juf af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van
welke programma’s ik gebruik mag maken.

2. Ik zal nooit zonder toestemming van de meester of juf mijn persoonlijke informatie
doorgeven op internet zoals:
- mijn achternaam, adres en telefoonnummer,
- het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders,
- de naam en het adres van mijn school.

3. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoekwoorden). Ik zoek geen
woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik
met de meester of juf.

4. Ik vertel het mijn meester of juf meteen als ik informatie zie over seks en geweld en als ik
informatie zie waardoor ik me niet prettig voel. Als ik me aan de afspraken houd, dan is het
niet mijn schuld dat ik zulke informatie tegenkom.

5. Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te
"downloaden" is het antwoord altijd nee, behalve als het toegestaan is door de meester of
juf. Als ik twijfel of iets downloaden is, vraag ik dat mijn meester of juf.

6. Ik weet dat er op school gecontroleerd wordt of ik me aan de afspraken houd.
Net als met de laatjes in de klas gebeurt, kan mijn internet geschiedenis gecontroleerd

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

7. Als ik me  toch niet aan aan deze afspraken houd, worden de directeur van de school en mijn
ouders ingelicht en mag ik niet meer internet voor de periode die mijn meester of juf
aangeeft.

Ik houd mij aan deze afspraken_______________________________________


