
 Afspraken   gebruik   mobiele   telefoons   en   smartwatches 

 In   verband   met   de   veiligheid   van   leerlingen   en   personeel   hebben   wij   afspraken   over   het 
 gebruik   van   mobiele   telefoons   en   smartwatches   gemaakt. 

 Mobiele   telefoons 
 ●   Als   leerlingen   een   telefoon   meenemen   naar   school   is   dit   geheel   op   eigen   risico   en   is   de 
 school   niet   aansprakelijk   voor   schade   en/of   diefstal. 
 ●   Leerlingen   gebruiken   geen   telefoons   in   het   gebouw   en   op   het   plein   onder   schooltijd.   Dus 
 ook   niet   tijdens   de   pauzes. 
 ●   In   de   groepen   5   tot   en   met   8   staat   een   bak   waarin   de   mobiele   telefoons   onder   schooltijd   in 
 bewaard   worden.   In   de   groepen   1   tot   en   met   4   gaan   we   er   vanuit   dat   er   geen   mobiele 
 telefoons   meegenomen   worden. 
 ●   In   de   kleedkamers   van   de   gymzaal   worden   geen   telefoons   meegenomen. 
 -   Wanneer   de   leerlingen   aan   het   begin   van   de   dag   gymmen,   worden   de   telefoons   voordat   de 
 leerlingen   naar   de   kleedkamer   gaan   in   de   bak   gelegd   die   de   leerkracht   meeneemt   naar   de 
 gymzaal. 
 -   Wanneer   de   leerlingen   aan   het   einde   van   de   dag   gymmen,   worden   de   telefoons   na   het 
 omkleden   pas   weer   uitgedeeld.   De   leerkracht   neemt   de   bak   dan   mee   naar   de   gymzaal. 

 Smartwatches 
 ●   Als   leerlingen   een   smartwatch   meenemen   naar   school   is   dit   geheel   op   eigen   risico   en   is   de 
 school   niet   aansprakelijk   voor   schade   en/of   diefstal. 
 ●   Leerlingen   gebruiken   de   smartwatch   onder   schooltijd   in   het   gebouw   en   op   het   plein,   alleen 
 als   horloge.   De   overige   functies   mogen   niet   worden   gebruikt.   Ook   niet   tijdens   de   pauzes. 
 ●   In   de   kleedkamers   van   de   gymzaal   worden   geen   smartwatches   meegenomen. 
 Wanneer   de   leerlingen   gymmen,   worden   de   smartwatches   voordat   de   leerlingen   naar   de 
 kleedkamer   gaan   in   de   bak   bij   gymleerkracht   gedaan   en   pas   na   het   omkleden   weer   uit   de 
 bak   gepakt. 

 Wanneer   leerlingen   zich   niet   houden   aan   de   afspraken   over   het   gebruik   van   mobiele 
 telefoons   en   smartwatches   wordt   er   contact   opgenomen   met   ouders   om   individuele 
 afspraken   te   maken. 

 Als   u   iets   door   wilt   geven   aan   uw   zoon   of   dochter   dan   kunt   u   onder   schooltijd   altijd   bellen 
 naar    het   telefoonnummer   van   school   (0174-293348).   Andersom   nemen   wij   uiteraard   ook 
 contact   op   met   u   als   dit   nodig   is. 


