
 

 
 
 
 
Schoolregels omtrent het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen 
 
Deze regels gelden voor telefoontjes, smartphones, smartwatches, tablets, etc. 
 
Steeds jonger en steeds vaker komen kinderen met een mobiele telefoon naar school. 
Veel ouders vinden het een prettig gevoel dat hun kind naar huis kan bellen, als hij of zij om 
wat voor reden dan ook, niet gelijk uit school naar huis komt. Wij snappen dat als school en willen 
ook meedenken om dit goed te regelen. 
 
Omdat mobiele telefoons, naast bellen, vele mogelijkheden hebben, is het noodzakelijk en 
gewenst om het gebruik hiervan op het schoolterrein door enkele schoolregels te beperken. 
 

 Leerkrachten hebben de keuze of ze de telefoons van de kinderen in laten leveren of dat ze 
deze de kinderen zelf in de tas laten bewaren. 

 Kinderen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken binnen de school. 

 Telefoons en speciale horloges hebben tegenwoordig de mogelijkheid om foto’s, video’s en 
geluidsopnamen te maken, maar is het niet de bedoeling dat dit op het schoolterrein 
gebeurt. Het zou fijn zijn als er thuis aandacht wordt besteed aan privacy en aan het niet 
maken van ongewenste foto’s en video’s, op school zal dit ook gebeuren d.m.v. lessen social 
media. 

 Telefoons kunnen alleen op eigen risico meegenomen worden naar school. 

 De school of de leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde 
telefoons. 

 Bij uitstapjes, zoals schoolreisjes en schoolkampen, blijven de telefoons van de kinderen 
thuis. De begeleiding is dan bereikbaar voor noodgevallen. 

 Een enkele keer is er een les of een PBS beloning waarbij het gebruik van een eigen device, 
bv. tablet of telefoon wenselijk is. In dat geval zal de leerkracht van de groep daarover 
communiceren via ouderportaal. De verantwoordelijkheid over deze devices ligt ook dan 
buiten de school. 

 In sommige gevallen kan een leerling, in overleg met de leerkracht, na schooltijd in de klas 
even bellen. 

 Mocht een leerling om speciale redenen altijd bereikbaar moeten zijn, dan kunnen hierover 
afspraken worden gemaakt met de leerkracht. 

 Mocht een leerling zich niet aan de regels voor mobiele telefoons e.d. houden, dan zal de 
leerkracht de telefoon innemen en kan de leerling de telefoon na schooltijd weer ophalen. 
Wanneer de leerling een tweede keer de telefoon dient in te leveren, zal de telefoon na 
schooltijd samen met 1 van de ouders/verzorgers opgehaald kunnen worden. 

 
 


