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Waarom een protocol 
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In dit ‘IT en Sociale Media-protocol’ 
staan de afspraken beschreven over hoe we de IT middelen met elkaar gebruiken binnen KC Willem 
Eggert. Dit protocol wordt in de groep besproken, we zetten het op de website en sturen het via 
ouderportaal aan de ouders, zodat zij ook goed geïnformeerd zijn.     
 
IT middelen 
IT staat voor informatietechnologie. Binnen KC Willem Eggert maken we gebruik van computers, 
laptops, printers, Chromebooks, tablets, Ipads, camera’s, robots en mobiele telefoons. Binnen het 
kindcentrum worden de IT middelen anders gebruikt dan thuis. Kinderen binnen KC Willem Eggert 
zetten IT middelen in als ondersteuning bij het leren en hun ontwikkeling.  
 
Internet 
Binnen KC Willem Eggert maken we gebruik van een beveiligd netwerk. We maken echter geen 
gebruik van filters voor zoekmachines. In de eerste plaats vinden wij het belangrijk onze kinderen te 
leren verantwoordelijkheid te nemen voor het maken van de juiste keuzes. Daarnaast is het 
ondoenlijk om de oneindige hoeveelheid webpagina’s te blokkeren.  
 
Sociale media 
Sociale media spelen tegenwoordige een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het gebruik van de 
sociale media is onderdeel van je gedrag binnen het kindcentrum. Sociale media kunnen helpen om 
het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken. Tegelijkertijd brengt gebruik van sociale 
media ook risico’s met zich mee zoals het ongewild delen van beeldmateriaal, geluidsopnames of 
cyberpesten. Binnen het kindcentrum vinden we het belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
We willen kinderen leren hoe zij met sociale media om kunnen gaan we doen dit door met onze 
kinderen te praten over het gebruik van sociale media, gepast en ongepast gedrag.  

 
 
Afspraken bij het gebruik van de IT-middelen en sociale media: 

1. Kinderen vragen toestemming wanneer zij gebruik willen maken van IT middelen. 
2. De regels van het kindcentrum gelden ook tijdens het gebruik van IT middelen en sociale media. 
3. Kinderen gebruiken IT middelen in onderwijstijd alleen voor educatieve doeleinden. 
4. Alleen medewerkers van KC Willem Eggert wijzigen instellingen of icoontjes op IT middelen. 
5. Meegebrachte CD-ROMs, DVD’s of USB-sticks worden alleen gebruikt met toestemming van een 

medewerker. 
6. Tijdens het gebruiken van IT middelen, internet en sociale media 

a. worden NOOIT contactgegevens gedeeld, 
b. worden geen online spelletjes gespeeld of gedownload   
c. worden geen filmpjes en foto’s gedeeld, 
d. wordt geen gebruik gemaakt van sociale media zonder educatieve doeleinden.  

7. We vinden het belangrijk dat we uitstralen trots te zijn op ons kindcentrum. Hier wordt bij 
gebruik van sociale media en internet rekening mee gehouden.  

8. We helpen elkaar om netjes en verstandig met IT-middelen en sociale media om te gaan en 
spreken elkaar aan. 

9. Wanneer we problemen signaleren, informeren we een medewerker van KC Willem Eggert.  
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We gebruiken IT middelen en sociale media voor:  

1. Het zoeken naar internetsites die je kunnen helpen bij een bepaald schoolvak, zoals taal, 
rekenen, geschiedenis of aardrijkskunde. We zoeken informatie op internet . 

2. Het zoeken op internet om informatie te vinden die je kan helpen bij het maken van een 
werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de leerkracht hebt gekregen. 

3. Het zoeken naar internetsites die te maken hebben met nieuws (bijv. jeugdjournaal) 
4. Het bezoeken van internetsites  waar de leerkracht toestemming voor heeft gegeven. 

 
Overtreding 
Wanneer geconstateerd wordt dat regels en afspraken m.b.t. IT middelen en sociale media binnen KC 
Willem Eggert niet worden nageleefd, wordt dit met betrokkenen besproken.  
Bij herhaaldelijke en/of ernstige overtreding  

 worden ouders op de hoogte gebracht 

 wordt in overleg met ouders een passende oplossing gezocht voor het ontstane probleem 

 kan een kind uitgesloten worden van de toegang tot het netwerk, 
 
 
  


