Privacy protocol.
A: Gebruik foto en video-opnamen
Op onze school worden alleen foto- en video-opnames gemaakt door leerkrachten en/of personen
die daartoe door een leerkracht of directie verzocht zijn.
Dit kan gebeuren bij:
a. bijzondere activiteiten, zoals feestelijke gebeurtenissen, excursies uitstapjes enz.
b. tijdens de lessen om de manier van werken van de leerkracht nauwkeuriger te kunnen bekijken en
bespreken.
c. tijdens de lessen, om de manier van werken van een leerling, nauwkeuriger te kunnen bekijken en
bespreken.
bewaking privacy
1. De school vraagt altijd aan de ouders toestemming om opnames van hun kind te maken, als het de
bedoeling is om die opnames met mensen van buiten de school te bespreken. Dit kan b.v.
voorkomen, als de hulp van een adviesinstantie is ingeroepen.
2.Voor intern gebruik wordt niet specifiek toestemming aan de ouders gevraagd.
3. Ook voor het vertonen van opnames tijdens ouderavonden e.d. wordt geen specifieke
toestemming gevraagd.
4. Ouders, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar,
met redenen omkleed, kenbaar maken bij de directeur.
B: Gebruik website
Doelstelling:
1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan ouders en
externe contacten, maar ook aan iedere belangstellende die daarnaar op internet op
zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de
wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden
en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel
op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze
school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
2. Op onze homepage is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en
rond de school. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site
gepubliceerd.
3. Met onze homepage bieden we de leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes,
tekeningen, boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en
vrienden, dichtbij en ver weg.
Verantwoording:
1. De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids van BS “De
Triangel". Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante
informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.
2. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten
school. Bij ons op school wordt de site onderhouden door de ICT-ers (tevens
leerkrachten). Hierdoor zijn zij goed op de hoogte van de te publiceren informatie.
Werkwijze:
1. De site is gebouwd en wordt onderhouden door de ICT-ers en een ouder van onze school. Zij
plaatsen regelmatig de meest recente informatie op internet.
2. Via de website en evt. nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gebracht van de laatste
vernieuwingen, die de site heeft ondergaan.

3. Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de site willen plaatsen, leveren dit in bij
de webmaster ( ictde triangel@skozok.nl ) .
4. Informatie aangeleverd door Ouderraad en Medezeggenschapsraad valt onder de
verantwoordelijkheid van die organen.
Bewaking privacy:
1. Op onze website worden o.a. werkstukjes en foto's geplaatst. Foto’s waar kinderen alleen
opstaan worden niet geplaatst zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Bij de
publicatie worden geen achternamen vermeld.
2. Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
3. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit
meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.

3. Protocol gebruik beeld- en geluidsmateriaal

Inleiding
Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden, teksten en
programma' s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt
aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot
internet, is het risico op het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.
Het team van de Triangel staat op het standpunt dat het in aanraking komen met deze ongewenste
uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid
uit handen te nemen. Het team van de Triangel ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder
begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als
leerpunt binnen de school gezien.
Het team van de Triangel confronteert kinderen niet bewust met bovengenoemde uitingen, maar kan
nooit volledig uitsluiten dat het wel gebeurt. Het team van de school zal leerlingen aanspreken op
ongewenst (surf-, chat- en e-mail) gedrag.
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De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot
internet en videobeelden te begeleiden.
Het team van de Triangel stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld,
seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bij voorbeeld het
school-tv-weekjournaal voor groep 7 en 8, waarin oorlogssituaties worden behandeld).
Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien
verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden! De school ziet het als
opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door
de beugel kunnen.
De school probeert zo mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school
binnenkomen.
Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten. Het gebruik van internet
heeft altijd een vooraf gesteld doel.
Internetten gebeurt niet zonder toestemming van de leerkracht.
De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet
relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet. Alle kinderen vanaf groep 5 krijgen
via het ministerie van Onderwijs een eigen e-mailadres. De Triangel ziet erop toe dat hier
verantwoord gebruik van wordt gemaakt.
Chatten wordt slechts bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als onderdeel van een
project)!
Bij het surfen op internet, e-mailgebruik en chatten door kinderen zijn de “Regels voor het
gebruik van de computer” van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste
uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties
voor de leerling heeft.

Aan het eind van ieder schooljaar wordt gekeken of bovenstaand beleid (nog) goed werkt en
eventueel aangepast.

Bronnen:
http://utopia.ision.nl/users/arnow/netiquette.html
http://www.surfkit.nl/knowledge/netiquette/
http://www.besafeonline.org/

