o.b.s. De Moolhoek
Bezoekadres:
Lange Meet 1
4421 GR Kapelle

Postadres:
Postbus 126
4420 AD Kapelle

T: 0113 – 342196
F: 0113 – 341298
E: administratie@moolhoek.nl

o.b.s. Wemeldinge
Bezoekadres:
Spoorlaan 9
4424 CJ Wemeldinge

Postadres:
Postbus 58
4420 AC Kapelle

T: 0113 – 621626
F: 0113 – 621138
E: school@obswemeldinge.nl

o.b.s. De Tunnel
Bezoekadres:
Boomweidelaan 44
4423 AP Schore

Postadres:
Postbus 58
4420 AC Kapelle

T: 0113 – 330304
F: 0113 – 330306
E: school@obsdetunnel.nl

Internetprotocol voor leerlingen
1. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen).
2. Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme,
discriminatie, seks, porno, geweld.
3. Ik zoek ook geen plaatjes die gruwelijk, bedreigend of discriminerend zijn.
4. Ik maak geen gebruik van sociale media als Facebook, Twitter, Hyves en MSN.
5. Ik verander niets aan de instellingen van de computer.(bv. screensavers, desktop
etc.)
6. Ik verstuur geen e-mailberichten zonder overleg met de meester of juf.
7. De printer wordt alleen gebruik door de leerkracht. Uit te printen werk lever ik in in de
inlevermap.
8. Zonder toestemming mag ik nooit mijn naam, (email-)adres of telefoonnummer
opgeven.
9. Ik mag alleen met toestemming van de leerkracht gegevens op het internet opgeven.
10. Als ik per ongeluk een "foute" site open, meld ik dat bij de leerkracht.
11. Ik weet dat alle pagina's die ik open, door de leerkracht gecontroleerd kunnen
worden.
12. Ik download geen bestanden. De leerkracht heeft aan mij uitgelegd welke sites ik wel
of niet mag bekijken en ook waarom.
13. Ik weet dat ik de computer één maand niet mag gebruiken, of niet op internet mag,
wanneer ik één van de regels overtreed.
14. Ik werk altijd op mijn eigen Skool-account, behalve wanneer de leerkracht mij
toestemming geeft op een andere account te werken.

www.moolhoek.nl
www.obswemeldinge.nl
www.obsdetunnel.nl
www.facetscholen.nl

