
Richtlijn gebruik mobiele 
telefoon 

 
Omschrijving Intern document waarin we de regels omtrent 

gebruik mobiele telefoon uitleggen. 

Verwijzing naar  - 

Doelgroep Betrokken teamleden, IB en directie 

Opsteller Directie 

Datum vaststelling 14-04-2015 

Goedgekeurd door de MR 14-04-2015 

Datum bijstelling - 

Bijlage afsprakenformulier 

 

Vooraf 

Als school hebben we destijds de regel opgesteld, dat het meenemen van duurzame materialen ( mobiele 

telefoon, MP3 etc) niet toegestaan is. Mobiele telefoons zijn echter vandaag de dag niet meer weg te denken 
en ook kinderen zijn op steeds jongere leeftijd in het bezit van een mobiele telefoon. De mogelijkheden 

m.b.t. het gebruik van de telefoons zijn daarbij ook nog eens ongekend. Hierbij lopen we gelijk tegen een 
dilemma aan. Er zijn mensen die van mening zijn dat de telefoons op school een meerwaarde kunnen 

hebben, als ze tijdens de lessen effectief worden ingezet. Als school zijn wij op dit moment nog niet zover 

dat wij hier gebruik van gaan maken.  

Het gebruik van een mobiele telefoon door leerlingen heeft voor ons als school op dit moment dan ook nog 

geen  meerwaarde. Sterker nog, wij zijn van mening dat het toestaan van mobiele telefoons misbruik en 
ongrijpbaar, ongewenst gedrag met zich mee kan brengen. School is een omgeving waar we veiligheid 

willen garanderen. Op veel scholen, waar het gebruik van mobiele telefoons in de pauze is toegestaan, zien 

we helaas dat de mobiele telefoons voor meer problemen of grensoverschrijdend gedrag zorgen. Hierbij valt 
te denken aan het stiekem maken van foto’s of filmpjes, digitaal pesten via SMS of What’s app. Dit gedrag is 

ongrijpbaarder en moeilijker waar te nemen en is dit lastiger te sturen, dan gedrag wat door directe 
interactie plaatsvindt.  

Echter zien wij in de bovenbouwgroep steeds vaker mobiele telefoons op school. Ouders geven hun kind een 
telefoon mee, zodat ze deze eventueel kunnen gebruiken op de weg van huis naar school en andersom. Dit 

begrijpen wij en dat is ook de reden dat wij hebben besloten om de regels voor het meenemen van mobiele 

telefoon iets aan te passen.  

Mobiele telefoons op school. 

Wij hanteren op dit moment het beleid dat mobiele telefoons niet toegestaan zijn. Echter zien wij ook dat 
het voor de kinderen die van school naar huis fietsen naar de buitendorpen soms wenselijk is om toch een 

telefoon bij zich te hebben. Veiligheid staat daarbij weer voorop.  

Afspraken: 

- De kinderen hebben bij ons op school géén mobiele telefoon ( MP3 o.i.d.) mee naar school, tenzij 

daarover tussen ouders en school specifieke afspraken zijn gemaakt.  
- Wanneer ouders het noodzakelijk achten dat hun kind een mobiele telefoon bij zich moet hebben,  

(Bijvoorbeeld kinderen die een lange afstand afleggen van school naar huis en andersom, of na 
schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc.) maken zij daarvoor met school specifiek 

een afspraak. Ouders, kind en school vullen daarvoor een afsprakenformulier in. In dit formulier staat 

vermeld onder welke afspraken het meenemen van een mobiele telefoon voor deze leerling is 
toegestaan. (zie bijlage) 



Afsprakenformulier ‘meenemen mobiele telefoon’ 

 

Naam:……………………… 

Groep: ……………………. 

Datum:……………………. 

 

Afgesproken is dat ………………. de mobiele telefoon mee mag nemen naar school.  

Reden voor aanvraag: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Afpspraken: 

- De mobiele telefoon dient bij aankomst op het schoolplein uitgeschakeld te zijn.  
- De mobiele telefoon wordt ( voor de overige leerlingen niet zichtbaar) opgeborgen in de jas of 

tas.  
- In de klaslokalen zijn de mobiele telefoons niet toegestaan. 
- Tijdens schooltijd blijft de telefoon uitgeschakeld in de jas/tas. 
- Pas na schooltijd, buiten het schoolplein, wordt de telefoon weer ingeschakeld.  
- Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De school is in geen 

enkel geval aansprakelijk in geval van diefstal of beschadiging van het apparaat (telefoon of 
andere gegevensdrager). 
 

 

 

Handtekening leerling: ……………………………… 

 

 

Handtekening ouders: ……………………………… 

 

 

Handtekening school:  ……………………………… datum: ………………………… 

 

 

 

 
 



 


