Internet protocol.
Op de Rotterdamse Montessorischool werken de kinderen in alle groepen met computers,
die zijn aangesloten op een netwerk
( in de bovenbouw 3 computers per groep, in de middenbouw 2 computers, in de
onderbouw 1 computer ).
Met name de hogere groepen werken regelmatig op het Internet.
Wij zijn ons er van bewust dat Internet niet alleen maar een enorme verrijking is. Het
brengt ook risico's met zich mee. Daarom vinden we het belangrijk om aan de volgende
punten aandacht te besteden.
Wij maken tijdens het internetten geen gebruik van een zogenaamd filter. Het beste filter
vinden wij goede afspraken en een goede controle.
Er zijn afspraken over sites die taboe zijn. In de betreffende groepen wordt duidelijk
gemaakt dat bezoeken aan sites over seks en geweld verboden zijn. Chatten is niet
toegestaan. De leerlingen mogen op Internet geen afspraken maken om iemand te
ontmoeten.
De leerlingen mogen geen gebruik van het Internet maken bij afwezigheid van een
leerkracht.
Onze leerlingen leren ook dat ze nooit persoonlijke gegevens bekend mogen maken. We
denken hierbij aan bijvoorbeeld e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en dergelijke.
In overleg met de leerkracht kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden ten behoeve
van bijvoorbeeld e-mail projecten met andere scholen of het aanvragen van informatie
voor werkstukken of spreekbeurten. In die gevallen wordt er gebruik gemaakt van
algemene adresgegevens van de school.
De afspraken zijn vastgelegd in “De tien computergeboden”.
De leerlingen hebben allemaal een muismat ontvangen, waarop de tien geboden zijn
afgedrukt.
Bij het opstarten van de computer verschijnen de tien geboden op het scherm.
De Rotterdamse Montessorischool gebruikt het Internet ook om zich via de homepage
(www.montessoribasisschool.nl) te presenteren.
Via onze site informeren we belangstellenden over de school en diverse activiteiten.
We maken regelmatig gebruik van een digitale camera. Foto's worden op het internet
gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de beheerder en
ICT / coördinator en onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.
Er wordt zorgvuldig met fotokeuze en plaatsing omgegaan.
De groepsleerkracht draagt er zorg voor dat er geen foto's worden gemaakt van kinderen
waarvan de ouders hebben aangegeven dat niet op prijs te stellen.
Het beleid, verwoord in dit protocol, kan tussentijds gewijzigd worden naar aanleiding
van opgedane ervaringen.
Wijziging zal plaatsvinden met medeweten van bestuur en de medezeggenschapsraad.

