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In de huidige tijd, waarin talloze communicatiemiddelen ter beschikking staan, die
daarnaast ook breed toegankelijk zijn, maken uiteraard ook veel leerlingen daar
dankbaar gebruik van. Dat is prettig, dat is gemakkelijk en kan verder zelfs prima
worden ingezet ten behoeve van het onderwijs.
We houden op de Hartenlustschool echter wel een aantal vaste afspraken aan, over
de manier waarop allen respectvol om moeten gaan met de digitale
communicatiemiddelen. Genoemde afspraken gelden voor alle gebruikers van
computers, laptops, tablets, mobiele telefoons enz. in het kader van de
Hartenlustschool. Wij noemen die afspraken: het internetprotocol.

AFSPRAKEN










Het is op de Hartenlustschool niet toegestaan om sites te bezoeken die
pornografisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal
bevatten.
Het downloaden van programma’s is niet toegestaan.
Vertrouwelijke gegevens mogen nooit zonder toestemming van de persoon in
kwestie via het internet worden verzonden.
Chatten, op welke manier dan ook, mag niet tijdens de lessen.
Iedereen verstuurt zijn mails en andere berichten altijd onder zijn eigen naam.
Het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende, beledigende, seksueel
getinte, racistische, (homo)discriminerende berichten te verzenden of door te
sturen. Krijg een leerling zelf dergelijke berichten, dan meldt hij dat meteen
aan een vertrouwenspersoon. De school heeft twee vertrouwenspersonen
(namelijk: mijnheer F. Raps en mevrouw C. Duivesteijn), die bekend zijn met
de genoemde problemen. De mentor of mentrix kan betreffende leerlingen te
allen tijde snel naar hen verwijzen.
Binnen de Hartenlustschool mag een leerling alleen een mobieltje, computer,
laptop, tablet enz. gebruiken na expliciete toestemming van desbetreffende
docent. Dat geldt ook voor het maken van foto’s en filmpjes.

SANCTIES (STRAFFEN)
Handelt iemand in strijd met bovengenoemd internetprotocol, dan zal de school,
afhankelijk van de ernst van de overtreding, onmiddellijk maatregelen treffen. Het kan
hierbij gaan om een waarschuwing, een berisping, een schorsing, een
computerverbod of zelfs verwijdering van school. Genoemde maatregelen gelden
voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook kan er aangifte bij de politie worden gedaan.

SOCIAL MEDIA
Het gaat op het gebied van de digitale communicatie helaas ook wel eens mis. Zo
kunnen ruzies, waar buitenstaanders zich mee gaan bemoeien, steeds groter
worden. Een leerling verliest dan al gauw de controle over wat er geschreven wordt.
Vaak zijn er dan ook anderen bij betrokken, die niet op de Hartenlustschool zitten.
De school geeft zijn leerlingen voorlichting over wat gewenst gedrag is en over de
gevaren die er zijn, wanneer een leerling zijn emoties communiceert.
Niettegenstaande deze voorlichting kunnen de school en de ouders niet altijd
voorkomen dat er vervelende zaken over en weer geschreven worden. Zodra de
Hartenlustschool op de hoogte raakt van dergelijke situaties, dan zal de school het
gesprek met de meest betrokken leerlingen aangaan. De school stelt daarbij de
vraag centraal, hoe de betrokkenen zich vanaf dat moment gaan opstellen om de
zaak op te lossen. De school gaan ervan uit, dat het gesprek het gewenste effect
heeft.
Mochten de digitale communicatieve uitingen ernstig zijn of niet ophouden, dan
neemt de school contact op met de ouders van de direct betrokkenen. De ouders
kunnen besluiten om onderling en met de kinderen te praten, teneinde de zaak op te
lossen.
De school verwijst ouders naar de politie, wanneer er sprake is van ernstige
dreigementen, of, wanneer er behoefte is om de communicatie terug te halen op de
“devices” om vervolgens de communicatie te laten analyseren, teneinde de
schuldvraag te kunnen beantwoorden.

