
Protocol mobiele telefoons  OBS Jan Ligthart 

1 

 

Protocol mobiele telefoons 
OBS Jan Ligthart 
 
 
 
 
Dit beleid geldt voor alle persoonlijke elektronica, zoals mobiele  
telefoons, mp3-spelers, iPods, Nintendo DS, tablets, iPads e.a. 

 
Doel van het protocol  
 Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor 

kinderen en ouders. Voor personeel is de gedragscode omschreven in het 
veiligheidsplan 

 Voorkomen van gebruik en/of misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd, 
van 8.15 tot 14.00u.  

 Duidelijkheid m.b.t. actie school n.a.v. gebruik en/of misbruik van mobiele 
telefoons onder schooltijd.  

 Mogelijkheid tot het afleggen verantwoording en verwijzen naar beleid naar 
kinderen en ouders.  

  
Beleidsafspraken gebruik mobiele telefoons op school:  
 Leerlingen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Leerlingen die 

een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze bij het betreden van het 
schoolgebouw bij de hoofdingang, uitzetten. Aan het einde van de schooldag 
neemt de leerling zijn telefoon weer mee. Pas buiten het schoolgebouw mag de 
telefoon weer worden aangezet.  

 Leerlingen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. School 
is op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor het kapot gaan of 
kwijtraken van de telefoon.  

 Ook indien leerlingen gebruikmaken van de naschoolse activiteiten van school is 
het niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken. 

 
 Onder oneigenlijk gebruik verstaan wij onder andere; het aan hebben staan van 

de mobiele telefoon binnen het schoolterrein, het versturen en ontvangen van 
berichtjes, via welke dienst of vorm van social media dan ook, bellen of een 
gesprek aannemen, het maken van foto’s, filmpjes etc. met en zonder 
toestemming van degene die op beeld genomen wordt. 

 Het is mogelijk dat leerlingen hun telefoon binnen de school gebruiken. Dit is 
alleen toegestaan als dit gebruik educatief (bedoeld om van te leren) is en de 
leerkracht toestemming heeft gegeven voor het gebruik. Het gebruik vloeit voort 
uit een opdracht welke door de leerkracht is verstrekt. Het gebruik is niet 
toegestaan als het gaat om door leerlingen zelf verzonnen opdrachten. 

 Indien een leerkracht besluit over te gaan tot het innemen van de mobiele 
telefoons, geldt deze regel voor in eerste instantie voor een dag, bij een tweede 
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overtreding voor een week en tenslotte bij een derde overtreding voor een maand 
vanaf het moment dat de leerling aangesproken is op het oneigenlijk gebruik. De 
leerkracht bewaart de mobiele telefoon op een afgesloten plek. Kinderen krijgen 
hun telefoon om 14.00u weer terug. 

Verdergaande sancties: 
Indien een leerling, nadat hij/zij verplicht is de telefoon in te leveren, wordt betrapt op 
het niet inleveren van de telefoon, kan een leerling verplicht worden de telefoon thuis 
te laten. Indien de leerkracht in overleg met directie deze maatregel in werking zet, 
worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze maatregel geldt in 
eerste instantie voor een dag, bij een tweede overtreding voor een week en tenslotte 
bij een derde overtreding voor een maand, maar kan bij herhaling van het misbruik 
voor de rest van een schooljaar gelden.  

 
Ernstig misbruik:  
Bij constatering van ernstig misbruik van de mobiele telefoon onder schooltijd bestaat 
de mogelijkheid dat het kind wordt geschorst. Onder ernstig misbruik verstaan wij het 
gebruik van de mobiele telefoon of beeldmateriaal gemaakt tijdens schooluren, 
waarbij een of meerdere andere leerlingen, personeel, of personen op welke manier 
dan ook betrokken bij de school in hun privacy of welbevinden geschaad worden. Het 
is aan de leerkracht en directie te beslissen wanneer deze maatregel in werking 
gesteld wordt. Deze schorsing wordt besproken in een gesprek met het kind, de 
ouders/verzorgers, de leerkracht en de directie en vervolgens schriftelijk bevestigd.  
Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik wordt  
te allen tijde melding bij de wijkagent gemaakt en/of aangifte gedaan.  
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Bijlage 1 

 

 

Schoolafspraken Mobiele Telefoons, als 
aanvulling op het Protocol Mobiele telefoons OBS Jan Ligthart 

 Mobiele telefoons op kamp, groep 8.  

De leerlingen mogen een mobiele telefoon naar het kamp van groep 8 
meenemen. Deze telefoons worden ingeleverd zodra de leerlingen arriveren op 
het kampterrein. De leerkracht bewaart de telefoons in een afgesloten doos op 
een afgesloten plek. Iedere dag krijgen de leerlingen op een vast moment hun 
telefoon terug om naar huis te bellen. Daarna worden de mobiele telefoons weer 
ingeleverd. Ook in deze situatie geldt dat de leerkracht of de school niet 
aansprakelijk is voor verlies, diefstal, beschadiging van de mobiele telefoon. Er is 
op het kampterrein geen mogelijkheid om de telefoon op te laden.  

 Excursies, survival en andere activiteiten tijdens schooltijd.  

De leerlingen mogen hun mobiele telefoon niet meenemen. Voor het vertrek 
vanaf school worden de mobiele telefoons ingeleverd bij de leerkracht. De 
leerkracht neemt de eigen mobiele telefoon mee, waardoor in geval van nood 
ouders maar ook de leerkracht altijd bereikt kunnen worden.  

 Schoolreis (groep 3 tot en met 6) 

Uitsluitend de leerlingen van groep 6 mogen hun mobiele telefoon meenemen 
tijdens de schoolreis, omdat het deze leerlingen is toegestaan zelfstandig, in 
groepjes, door een park te lopen. Op deze manier worden zij in de gelegenheid 
gesteld om in geval van nood contact op te nemen met de leerkracht. Het 
meenemen van de mobiele telefoon gebeurt geheel op eigen risico. School is op 
geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor het kapot gaan of kwijtraken 
van de telefoon.  

De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 mogen hun mobiele telefoon niet 
meenemen. Deze leerlingen worden door een ouder begeleid, waardoor deze in 
geval van nood contact op kan nemen met de leerkracht. De begeleidende ouder 
neemt tijdens de schoolreis een eigen opgeladen mobiele telefoon mee en zorgt 
er voor de gehele dag bereikbaar te zijn. 

 
 
Dit protocol is vastgesteld op 24 oktober 2016. Het wordt herzien in oktober 2019.  


