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 Paraaf:      

Gebruiksregels / overeenkomst gebruik Acer laptops 
 
Op school werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met Acer laptops. Dit is een verrijking van ons 
onderwijs. Ieder klaslokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. De leerkrachten gebruiken bij de 
lessen van rekenen, taal , spelling en woordenschat een webbassed programma van Gynzy die 
aansluit bij de methode. De devices bieden heel veel mogelijkheden, maar er moet ook zorgvuldig 
mee om worden gegaan. 

• De kinderen werken rustig achter de Acer Tablet. Na gebruik worden de Acer tablets door 
de kinderen netjes opgeborgen in hun kastje of in de computerkast. 

• Er wordt niet gegeten of gedronken bij de laptops. 

• De laptops worden op school door de kinderen gebruikt om educatieve software te oefenen 
en informatie te verwerken. Op school mogen de kinderen geen gebruik maken van Social 
Media, tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft. 

• Websites met schadelijke informatie (geweld, grof taalgebruik enzovoort) mogen niet 
worden bezocht door leerlingen. Het kan voorkomen dat een kind per ongeluk op een 
verkeerde website terecht komt. De website wordt dan direct afgesloten en het kind meldt 
dit aan de leerkracht. Het per ongeluk bezoeken van foute websites zien we als bespreek- 
en leermoment. 

• In de bovenbouw worden de kinderen bewust gemaakt van de gevaren van internet en de 
gevaren van het gebruik van Social Media. De kinderen leren om zorgvuldig om te gaan met 
persoonlijke informatie. De kinderen worden ook gestimuleerd om kritisch te kijken naar de 
gepubliceerde informatie op internet. 

• Cyberpesten wordt door ons niet getolereerd. Echter gebeurt het cyberpesten vaak buiten 
schooltijd en als school hebben we hier nauwelijks grip op, waardoor dit ook een 
verantwoordelijkheid is van ouders. 

• De kinderen krijgen een setje oordopjes. Wanneer het door niet zorgvuldig omgaan stuk is 
gegaan, kan er een nieuw setje worden gekocht voor 2,50.  

• Indien een laptop tijdens de les door onzorgvuldig gedrag beschadigd of kapot raakt, 
zullen we u vragen de kosten te vergoeden. U zou dit op uw WA-verzekering kunnen 
verhalen. 

 

 


