
Waarom een internetprotocol? 
Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels 
waar je je aan`moet houden als je op school aan het internetten bent. Door dit formulier te 
ondertekenen laat je zien dat je het eens bent met de regels en dat je je hier aan zult houden. We 
maken deze afspraken met elkaar om te voorkomen dat jij problemen krijgt door het gebruik van 
internet op school en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft. Teken je niet voor de regels dan 
houdt dat in dat je niet op het internet mag. 
 

De afspraken: 
1. Op het internet gebruik ik geen gegevens over mezelf. Alle persoonlijke gegevens zoals foto’s, 
achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mijzelf. Het adres en telefoonnummer van de 
school geef ik alleen door na toestemming van de leerkracht. 
2. Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden. 
3. Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Ilse, Google of Davindi, 
gebruik ik nooit zoekwoorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof 
taalgebruik. 
4. Ik gebruik geen scheldwoorden als ik een e-mail verstuur. Ik zal nooit antwoorden op vervelende 
mailberichten die te maken hebben met seks,geweld, racisme of mensen die mij iets willen 
verkopen. Vervelende mails laat ik aan mijn leerkracht zien zodat hij of zij actie kan ondernemen. 
5. Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de leerkracht. 
De regels 
6. Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van de leerkracht. 
7. Aan de instellingen van de computer, bijvoorbeeld screensavers en het 
bureaublad, mag door mij niets worden veranderd. 
8. Printen doe ik alleen met toestemming van de leerkracht. 
9. Chatten of MSN-en is op school niet toegestaan. 
10. Spelletjes mag je alleen met toestemming van de leerkracht spelen. Je mag ze alleen maar zoeken 
via www.kennisnet.nl of www.leerwereld.nu. 
11.Door dit protocol te ondertekenen beloof ik me aan deze regels en afspraken te 
houden. 
 

 

Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


