Beleid gebruik devices

Beste ouder(s)
Beste leerling

Als school worden we meer en meer geconfronteerd met de invloed van sociale media op de levensstijl van
jongeren en met socio-technologische ontwikkelingen op dat vlak. In een steeds wijzigende context worden
wij als school uitgedaagd uit te zoeken hoe wij onze leerlingen leren omgaan met die nieuwe kansen.
Voor jongeren bepalen nieuwe media mee hun identiteit en gelden ze soms als een verlengstuk van henzelf.
Ze zijn er voortdurend en intens mee bezig. Het veelvuldig gebruik van die nieuwe media impliceert niet
automatisch dat zij alle consequenties ervan steeds even goed inschatten of zelfs dat zij de nieuwe media
correct gebruiken. Een spanningsveld dus.
Als school trachten we de alomtegenwoordigheid van de nieuwe media niet af te blokken of te verwerpen
maar eerder te kanaliseren. We willen het tot een instrument maken dat een meerwaarde heeft in hun
onderwijsleerproces. Wij zien het als onze opvoedende taak om leerlingen op een volwassen manier gebruik
te leren maken van de nieuwe media en hen te sensibiliseren en te begeleiden bij het doelmatig,
proportioneel en kritisch gebruik ervan. We willen hen leren om te gaan met informatie, in het bijzonder het
beoordelen van de kwaliteit van de informatie en de betrouwbaarheid van de bron. En tenslotte hebben we
ons als doel gesteld leerlingen duidelijk te maken dat ze bij het gebruik van nieuwe media de belangen en de
waardigheid van zichzelf en anderen niet mogen schaden en zich bewust moeten zijn van de draagwijdte van
onzorgvuldig, ondoordacht of kwaadwillig gebruik.
We laten het gebruik van devices (gsm, tablet en andere beeld- en geluidsdragers) toe in bepaalde
omstandigheden en op welbepaalde momenten. Dit is een verantwoordelijkheid die leerlingen moeten leren
opnemen. Het is belangrijk dat ze correct omgaan met de geboden vrijheid en tegelijk de gevolgen
accepteren als ze de afspraken niet respecteren.
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen een brief met afspraken. Mogen wij vragen
om die grondig te bespreken met uw kind? Zij brengen het afsprakenblad de volgende dag ondertekend weer
mee naar school.
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Gebruik van devices
In onze school is het gebruik van devices (gsm, tablet en andere beeld- en geluidsdragers) enkel
toegelaten tijdens de middagpauze.
In de 1e graad kan dit enkel in de gsm-zone op de speelplaats.
In de 2e en 3e graad is er geen afgebakende zone, maar is het gebruik van devices niet toegestaan
in de toiletten.
In bepaalde lessituaties kan een gsm of smartphone wel een didactische meerwaarde hebben. Je
vakleerkracht zal duidelijk kaderen wanneer het toestel tijdens de les gebruikt kan worden. Bv. om
de betekenis van een woord op te zoeken.
Verder gelden de volgende afspraken in verband met gebruik van devices tijdens de pauze:
- geen foto’s, filmpjes of selfies nemen;
-

bij muziek/geluidsfragmenten oortjes/hoofdtelefoon gebruiken zodat het geluid niet
storend is voor anderen;

-

bij het eerste belsignaal, op het einde van de middagpauze, worden de toestellen
onmiddellijk uitgeschakeld. In de rij, op weg naar de lokalen en tijdens klaswissels worden
geen toestellen meer toegelaten.

Als je je niet aan deze regels houdt, dan volgen er sancties. Bij verkeerdelijk gebruik zal de
betrokken leerkracht vragen jouw device aan hem of haar af te geven. Je kan dan jouw toestel op
het einde van de lesdag op het secretariaat afhalen. We verwachten dat je jouw
verantwoordelijkheid opneemt in het aanvaarden en omgaan hiermee. Hou er rekening mee dat
de school niet verantwoordelijk is bij verlies, diefstal of beschadiging van deze apparaten.
Wat betreft privacy is het verboden om foto’s, beeld- of geluidsopnamen te maken zonder
voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacy- en auteurswetgeving
mag je foto’s, beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school
of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren. Inbreuken hierop kunnen
worden beschouwd als strafbare feiten en dus politioneel of gerechtelijk worden behandeld. De
school zal bij dergelijke strafbare feiten een tuchtprocedure opstarten.
Handtekening leerling

Handtekening ouder(s)

