Beleid mobiele telefoons Johannesschool – AMOS

Hoewel het meenemen van een telefoon naar school niet nodig is, zullen kinderen in de
bovenbouw dat in de regel wel doen en ook onze ouders vinden dat vaak, in verband met
het lopen of fietsen van en naar school, een fijn idee.
Soms hebben leerlingen een erg dure telefoon bij zich. Met dit beleid willen we voor
iedereen duidelijk maken dat het meegeven van een mobiele telefoon altijd op eigen risico
is. De Johannesschool zich acht zich niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging
van mobiele telefoons. Verder verwachten wij als school van leerlingen dat de telefoons
tijdens schooltijd uit staan. Aan het begin van de dag wordt de telefoon voor de duur van de
schooldag ingenomen en opgeborgen in een mandje achter het bureau van de leerkracht
omdat het anders te veel afleidt van de les. Ook in dit geval achten wij ons als school niet
aansprakelijk voor beschadiging of verlies. Mocht u dit niet willen, verzoeken wij u om uw
kind geen telefoon mee naar school te laten nemen.
Hieronder kunt u puntsgewijs het schoolbeleid lezen.
1. In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Wanneer het door
ouders en kind wenselijk wordt geacht dat het kind een mobiele telefoon meeneemt, is dit
niet verboden. De Johannesschool wil hiermee de mogelijkheid bieden om te kunnen bellen
als het kind onderweg is van en naar de school.
2. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben moeten hem voor aanvang van de les
uitgeschakeld inleveren bij de leerkracht. Na schooltijd krijgt het kind zijn/haar telefoon
weer terug.
3. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de
telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/de Johannesschool/AMOS niet
aansprakelijk.
4. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren zijn conform dit
beleid in overtreding. De leerkracht waarschuwt het kind en wijst het op het gehanteerde
beleid van de school.
5. Van kinderen die voor de tweede keer een mobiele telefoon meenemen en hem niet
inleveren wordt de mobiel ingenomen en aan (een van) de ouder(s) teruggegeven. Bij die
gelegenheid worden ouders en (nogmaals) het kind gewezen op het gehanteerde beleid van
de school.
6. kinderen die voor de derde keer een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren
mogen in het vervolg geen mobiele telefoon meer meenemen. Zowel het kind als de ouders
worden hiervan door de leerkracht op de hoogte gesteld. Bij die gelegenheid wordt de
mobiel ook aan de ouder(s) geretourneerd. In onderling overleg wordt bepaald voor hoe
lang het verbod geldt.

7. Het is voor kinderen in dringende gevallen mogelijk om aan de leerkracht te vragen of
onder of na schooltijd even naar huis gebeld kan worden met de vaste telefoon van school.
In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.
8. Kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen op schoolreizen maar wel op het
schoolkamp. Ook dan wordt deze gedurende het grootste gedeelte van de dag ingenomen.

