In deze informatiefolder over de leefregels
van gsm-gebruik en houding op sociale
media en het internet willen we jullie in een
duidelijk overzicht laten weten wat onze
school toelaat, en wat niet!
Een Smartphone of ander toestel heb je
niet nodig op school. Breng je je toestel
toch graag mee? Dat mag! Maar dan hou
je je in elk geval en ten alle tijden aan de
regels. Jij bent er verantwoordelijk voor,
ook wat schade en diefstal betreft.
Het is niet toegestaan om tijdens de
schooluren te bellen, sms’en of chatten.
Ook foto’s nemen en filmpjes maken zijn
steeds verboden. Dit doe je allemaal in
je vrije tijd!
Wat we van jullie verwachten als je een
toestel mee naar school brengt, lees je
uitgebreid aan de binnenkant van de folder.
Daar gaat het over:
wanneer het past om je toestel te
gebruiken en ook hoe je dat mag doen,
de houding die je hebt op sociale media
en overal online.
Respecteer deze leefregels en hou je er aan!
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Klaar voor een
mediawijze
school?

Leefregels voor een mediawijze school
over gebruik
en over houding
De groene zone is alle tijd buiten de
schooluren: ‘s ochtends, ‘s avonds en tijdens
het weekend. Nu bepaal je zelf hoe en
wanneer je je toestel gebruikt. Let er zelf
op, samen met je ouder(s)/opvoeder, dat je
niet te veel aan je beeldscherm gekluisterd
bent. We verwachten ook nu een positieve
houding op sociale media!

BLAUWE ZONE

Tijdens de pauzes is het toegestaan je
toestel te gebruiken voor ontspanning:
# een spelletje spelen
# muziek beluisteren (met oortjes)
Telefoneren, sms’en, chatten, foto’s en
filmpjes nemen zijn niet toegelaten!

GELE ZONE

Tijdens de lessen gebruik je je toestel niet
zonder toestemming. Je volgt de afspraak
met je leerkracht van dat vak.
We gebruiken het alleen:
# als het nodig is voor de les,
# wanneer je toestemming krijgt.

RODE ZONE

In de rij, aan het secretariaat, bij de kiné
of de verpleging, onderweg naar buiten,...
gebruiken we nooit een gsm of smartphone.
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Op sociale media en overal op het internet
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verwachten we steeds een positieve

...doorheen een schooldag

GROENE ZONE

We doen dus niet aan cyberpesten,
haatspraak of andere kwetsende dingen!
Ook veilig surfen en chatten is belangrijk:
# denk aan je instellingen
# bewaak je privacy en die
van anderen
# gebruik goede wachtwoorden
# wees alert

# ...
Ervaar je moeilijkheden op sociale
media? Of zit je met iets dat je zelf
niet opgelost krijgt? Praat erover
met je klasgenoten of in de klas! En
je kan natuurlijk steeds terecht bij je
leerkracht of je leerlingbegeleider!

