Zoeterwoude, 6 januari 2015

Mobiele telefoons
Beleidsafspraken gebruik mobiele telefoons op school:
 In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Tenzij
hierop een uitzondering wordt gemaakt in overleg met de leerkracht (denk
hierbij aan medicijngebruik/timer en/of andere onderwijsdoeleinden).
Wanneer het door ouders en leerling wenselijk wordt geacht, dat de leerling
een mobiele telefoon meeneemt is dit niet verboden. De Bernardusschool wil
hiermee de mogelijkheid bieden om te kunnen bellen als leerlingen
onderweg is van en naar de school.








Het mobieltje moet uit zijn wanneer een leerling de school binnenkomt en
deze blijft tijdens de lessen en in de pauze ook uit. Het mobieltje mag pas na
schooltijd buiten het schoolgebouw weer aan.
Leerlingen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/ school
niet aansprakelijk.
Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten zijn
conform dit beleid in overtreding. Worden de mobieltjes toch gebruikt
wanneer dat niet mag, dan neemt de leerkracht deze in beslag en krijgt de
leerling de mobiele telefoon na schooltijd weer terug.
Leerlingen die herhaaldelijk storend gedrag met de mobiele telefoon blijven
vertonen en hem niet uitschakelen, worden de ouders hiervan door de
leerkracht op de hoogte gesteld. De leerkracht wijst zowel het kind als de
ouders nog éénmaal op het gehanteerde beleid van de school.



Leerlingen die na deze tweede keer een mobiele telefoon meenemen en
hem niet uitschakelen mogen in het vervolg geen mobiele telefoon meer
meenemen. Zowel het kind als de ouders worden hiervan door de leerkracht
op de hoogte gesteld. Het verbod van het meenemen van een mobiele
telefoon wordt schriftelijk bevestigd door de directie van de school, waarin
een tijdsperiode wordt benoemd voor wanneer het verbod geldt.



Het is voor leerlingen in dringende gevallen mogelijk om aan de leerkracht te
vragen of onder of na schooltijd even naar huis gebeld kan worden met de
vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden
geweigerd.
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Bij constatering van misbruik van de mobiele telefoon onder schooltijd worden
de ouders van de leerling op de hoogte gesteld.



Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken en plaatsen van
ongewenste foto’s en filmpjes op internet (sociale media), welke in en om de
school zijn gemaakt, ongewenste sms’jes, ongewenst bellen en bedreigen.



Bij misbruik van de mobiele telefoon wordt aangifte gedaan.



Leerkrachten kunnen ook hun mobiele telefoon meenemen naar school.
Gedurende de lestijden wordt hiervan in het kader van professioneel gedrag
geen gebruik gemaakt, behoudens bij calamiteiten en schooldoeleinden.



Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat en/of gestolen wordt is de school niet
aansprakelijk.



Het beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in het team en
de medezeggenschapsraad van de school. Het beleid wordt opgenomen in
de schoolgids en is daarmee voor iedereen van toepassing.
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