
ONLINE
GEDRAGS-

REGELS 
L e e r l i n g e n

E-MAIL

•Ik gebruik de schoolmail alleen voor school

•Ik verstuur geen persoonsgegevens via e-mail

•Ik klik niet zomaar op linkjes in e-mail 
 die ik niet vertrouw

TELEFOON

•Ik berg mijn telefoon aan het begin van de les op

•Ik gebruik mijn telefoon tijdens de les 
 alleen als de docent zegt dat dit mag 

LAPTOP & SCHOOLNETWERK

•Ik gebruik het schoolnetwerk alleen voor school

•Ik vergrendel altijd mijn computer als ik er niet achter zit

•Ik scherm mijn gegevens altijd goed af voor anderen

•Ik voorkom dat ik mijn laptop kwijtraak

VEILIG ONLINE
•Ik gebruik op het schoolnetwerk alleen veilige websites 

•Ik doe online geen illegale dingen

•Ik speel geen spelletjes tijdens de les (tenzij anders 
aangegeven door de docent)

•Ik pest niet online (en ook niet offline)

•Ik maak geen foto's of video's van anderen, 
tenzij ze daarvoor toestemming geven

•Ik neem alleen deel aan videolessen waarvoor ik ben 
 uitgenodigd

DATA 02
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque maximus mauris 

elementum elit blandit.

WACHTWOORDEN

•Ik gebruik een sterk wachtwoord

•Ik gebruik niet mijn verjaardag als pincode 
(voor de telefoon)

•Ik geef mijn wachtwoord nooit door aan anderen

SOCIALE MEDIA

•Ik maak en deel geen opnames 
 en/of schermafbeeldingen van de lessen 

•Ik gebruik alleen mijn eigen naam op sociale media

•Ik denk zorgvuldig na en maak een bewuste keuze 
 over het online leggen van contact, volgen, 

 vriend worden (of blijven)

•Ik respecteer de privacy van andere mensen

•Ik zeg niets online wat ik ook niet fysiek tegen 
 die persoon zou zeggen 

•Ik WACHT voordat ik iets online plaats

WAAR:  Is het waar wat ik schrijf?

AARDIG:  Is het aardig wat ik schrijf?

CRUCIAAL:  Is het cruciaal (belangrijk) 
  om dit bericht te plaatsen?

HELPT:  Helpt mijn bericht?

TIMING: Is het plaatsen van het bericht 
  nu direct nodig of kan dit wachten?


