
‘Esloo College dat werkt!’

Voor je het internet opgaat, is het verstandig bij 
een aantal zaken stil te staan en goede afspraken te 
 maken.
Wat is een protocol ?
Een protocol is een lijst met afspraken die je met 
iemand maakt. Het zijn regels waaraan iedereen zich 
moet houden. Als je het ermee eens bent kun je dat 
laten zien door het protocol te ondertekenen:
Jij zegt daarmee dat jij je eraan gaat houden!

Lees deze afspraken goed! 

Pas dan mag je gebruik maken van een computer op 
het Esloo College!
De afspraken:
1.  Op de Schoolcomputer maak ik alleen schoolop-

drachten;
2.  Ik geef op internet nooit persoonlijke informatie 

door, zoals: mijn achternaam, adres en telefoon-
nummer, banknummer, of foto’s van mijzelf, mijn 
familie, vrienden of andere mensen die ik ken; 

3.  Ik gebruik op de computer geen woorden die te 
 maken hebben met grof taalgebruik, seks en geweld; 

4.  “Chatten” en het deelnemen aan forums is op 
school niet toegestaan;

5.  Bestanden van internet naar de computer ha-
len heet downloaden. Je mag geen enkel bestand 
downloaden;

6.  Ik e-mail alleen voor school, of een schoolopdracht;
7.  Ik geef op school en thuis nooit antwoord op 

e-mailberichten die onprettig of raar zijn en ik zal 

daarom ook nooit afspreken met iemand die ik  
“online” op internet heb ontmoet;

8.  Ik verwijder alleen mijn eigen documenten van 
de computer. Ik laat documenten van anderen en 
 software van school staan op de computer!

9.  Als ik van de leerkracht een keer vrij internet mag 
gebruiken, mag ik spelletjes spelen (zonder inlog), 
muziekvideo’s of sportfilmpjes bekijken;

10.  Ik doe niet mee aan beledigen, of pesten van 
 anderen op de computer of via mijn telefoon. 

11.  Privé computergebruik en e-mailen doe ik thuis.
12.
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