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1. Ik	  gebruik	  alleen	  mijn	  voornaam.	  Ik	  geef	  anderen	  geen	  persoonlijke	  
gegevens	  zoals	  mijn	  adres,	  mijn	  telefoonnummer,	  mijn	  e-‐mailadres	  of	  
het	  adres	  van	  mijn	  ouders	  of	  van	  andere	  bekenden.	  	  

2. Ik	  ga	  altijd	  naar	  mijn	  meester	  of	  juf	  of	  mijn	  ouders	  als	  ik	  op	  internet	  -‐	  en	  
sociale	  media	  in	  het	  bijzonder	  -‐	  vervelende	  informatie	  tegenkom.	  

3. Ik	  zal	  nooit	  toestemming	  geven	  aan	  iemand,	  die	  ik	  op	  internet	  ben	  
tegengekomen,	  om	  hem/haar	  in	  het	  echt	  te	  ontmoeten.	  

4. Ik	  zal	  "internetpersonen"	  	  geen	  foto's	  van	  mezelf	  en	  anderen	  toesturen,	  
behalve	  als	  mijn	  ouders	  of	  mijn	  meester	  of	  juf	  hier	  toestemming	  voor	  
hebben	  gegeven.	  

5. Ik	  ga	  niet	  reageren	  op	  gemene,	  valse,	  vervelende	  berichten.	  Het	  is	  
immers	  niet	  mijn	  schuld	  dat	  sommige	  mensen	  zich	  niet	  weten	  te	  
gedragen.	  Als	  het	  hele	  gemene	  dingen	  zijn,	  waarschuw	  ik	  meteen	  mijn	  
meester	  of	  juf	  of	  mijn	  ouders,	  die	  dan	  contact	  opnemen	  met	  de	  politie.	  

6. Als	  ik	  aan	  het	  chatten	  of	  e-‐mailen	  ben,	  zal	  ik	  me	  netjes	  gedragen.	  Mijn	  
taalgebruik	  is	  immers	  een	  goede	  reclame	  voor	  mijzelf	  en	  voor	  onze	  
school.	  Chatten	  en	  Facebook	  zijn	  onder	  schooltijd	  wel/niet/onder	  
voorwaarden/etc.	  toegestaan.	  

7. Als	  ik	  een	  e-‐mailbericht	  ontvang	  van	  een	  persoon	  die	  ik	  niet	  ken,	  meld	  ik	  
dit	  aan	  mijn	  meester	  of	  juf	  of	  mijn	  ouders.	  

8. Mocht	  ik	  een	  van	  de	  regels	  overtreden	  dan	  wordt	  er	  contact	  opgenomen	  
met	  mijn	  ouders	  en	  mag	  ik	  voorlopig	  geen	  gebruik	  meer	  maken	  van	  de	  
computer	  of	  internet.	  
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