CHRISTELIJKE SCHOOLVERENIGING AMSTERDAM - ZUID

Telefoonbeleid
Kinderen brengen, met name in groep 7 en 8, steeds vaker mobiele telefoons mee naar school.
Het bestuur hecht eraan alle kinderen en ouders te informeren dat de school niet
aansprakelijk is voor diefstal, verlies of beschadiging van telefoons. Hetzelfde geldt voor
andere kostbaarheden (sieraden, computerspelletjes etc.)
Wij adviseren kinderen en ouders uitdrukkelijk telefoons en andere kostbaarheden thuis te
laten.
Wanneer kinderen toch een mobiele telefoon meenemen naar school (bijvoorbeeld omdat ze
na schooltijd zelfstandig naar een vriendje, sportclub of muziekles gaan), geldt het volgende:
➢ De telefoon mag alleen de klas in worden meegenomen om deze in te leveren bij de
leerkracht.

➢

De telefoon moet gedurende de hele schooldag uitgeschakeld staan (ook tijdens de
pauzes).

Per groep worden meegebrachte telefoons gedurende de schooldag door de groepsleerkracht
opgeborgen in een kast met een slot. Nog steeds geldt dan dat de school niet aansprakelijk is
voor diefstal, verlies of beschadiging van telefoons. Mocht de groepsleerkracht of ander
personeelslid constateren dat een kind in de klas of tijdens de pauze een toestel gebruikt, dan
wordt het toestel ingenomen en in de kluis van de directie bewaard. Een ouder van het kind
mag het toestel dan komen ophalen.
Als een ouder een kind voor dringende zaken wil bereiken, kan men altijd contact opnemen
met de school. Het telefoonnummer is 020-676 06 25. Het is dus niet nodig dat een kind zijn
telefoon bij zich heeft en/of dat hij deze aan laat staan onder schooltijd (inclusief de pauzes).
Ouders wordt dringend verzocht in de gaten te houden hoe hun kind zich gedraagt via de
telefoon en in app-groepen. Het is onwenselijk wanneer communicatie ontstaat die tot zeer
laat in de avond doorgaat en/of soms een negatieve uitwerking heeft in de groep, door
bijvoorbeeld kinderen buiten te sluiten of zelfs te beschadigen. Het is belangrijk dat ouders
volgen wat hun kind doet op de telefoon.

