Beleid mobiele telefoon
Allereerst geldt natuurlijk dat ouders te allen tijde via het
telefoonnummer van de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel
een bericht kunnen doorgeven.
Beleidsafspraken gebruik mobiele telefoons op school:
1. Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school*. Het kan nl.
handig zijn dat ze bereikbaar zijn en ze kunnen, indien nodig, zelfstandig
contact opnemen met thuis. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen
gaan sporten, naar muziekschool gaan etc.
*Dit mag alleen wanneer de ouder / verzorger een schriftelijke verklaring
hiervoor heeft afgegeven bij de leerkracht.
2. Kinderen die een mobiele telefoon (incl. de schriftelijke verklaring) bij zich
hebben, moeten hem bij aanvang van de schooldag uitzetten en inleveren bij de
leerkracht, die de mobiele telefoons en andere elektronica opbergt. Aan het
einde van de schooldag neemt ieder zijn telefoon weer mee. Pas dan mag de
telefoon weer worden aangezet. Het is dan ook verboden om in pauzes de
telefoon aan te zetten. Tussen de middag kan de telefoon wel mee naar huis.
3. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet
aansprakelijk. Dit geldt voor ALLE persoonlijke spullen!
4. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten dan wel
ongeoorloofd gebruiken zijn conform dit beleid in overtreding. Hierbij gelden
afspraken zoals vermeld.
5. Leerkrachten en stagiaires mogen ook hun mobiele telefoon meenemen naar
school. Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de
mobiele telefoon, behoudens calamiteiten.
Sancties bij overtreding van voornoemde beleidsafspraken:
Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de volgende
afspraken:
1. Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een duidelijke waarschuwing.
2. Bij een tweede overtreding wordt het apparaat tot het einde van de volgende
dag in bewaring genomen. De leerling wordt uitgelegd en gewaarschuwd dat
bij een volgende overtreding de sancties zwaarder zullen zijn. De leerkracht
stelt de ouders hiervan op de hoogte.
3. Bij een derde overtreding wordt het apparaat een week in bewaring genomen.
De leerkracht stelt ook dan de ouders hiervan op de hoogte en wijst zowel het
kind als de ouders nogmaals op het gehanteerde beleid van de school. De
school vindt het de verantwoordelijkheid van de leerling EN de ouder dat hij/ zij
zich aan de schoolregels houdt.
4. Bij een vierde en volgende overtreding wordt het apparaat voor 2 weken in
bewaring genomen.
De mobiele telefoon dient aan het einde van de periode (bij derde en volgende
overtreding) door een ouder/verzorger te worden afgehaald.

Misbruik
Bij constatering van misbruik* van de mobiele telefoon onder schooltijd bestaat
de mogelijkheid dat het kind een pedagogische maatregel** krijgt. Uw kind
creëert ten slotte een onveilige situatie voor de mensen, groot en klein, op
school.
* Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken van opnamen (foto’s,
filmpjes, geluid) in en om de school en tijdens schoolactiviteiten elders, het
plaatsen van foto’s en/of filmpjes op internet, ongewenste sms’jes, ongewenst
bellen en bedreigen.
** Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het nemen
van een passende maatregel in samenspraak met de ouders) met onmiddellijke
ingang. Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische maatregel van beperkte
tijdsduur. De ouders worden in dit geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in
het (telefoon)gesprek als ook in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor
welke beperkte periode de maatregel geldt. Voordat de pedagogische maatregel
wordt beëindigd, maken school en ouders goede afspraken om herhaling van het
ernstig incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken
worden bewaard in het leerling-dossier.
Uitgebreide informatie hierover treft u aan op: www.innovo.nl en klik
op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk.

NB
Bovengenoemd beleid geldt voor alle persoonlijke elektronica, zoals mobiele
telefoons, mp3-spelers, iPods, Nintendo DSi e.a.

