
Regels over gebruik van mobiele telefoons en soortgelijke devices op school 
 
We leven in een digitale wereld waarin sociale media en devices een belangrijke rol 
spelen in het leven van jong en oud. Als onderwijs halen wij hier voordeel uit, denk 
bijvoorbeeld aan Magister, informatie opzoeken, de adaptieve lesmethodes die 
momenteel in ontwikkeling zijn en programma’s als Kahoot. Helaas zitten er ook 
nadelen aan de digitalisering vast. Net als andere scholen in Nederland wordt het 
Sint-Janscollege geconfronteerd met ongewenst gebruik van devices als mobiele 
telefoons, smartwatches en dergelijke: 
-  regelmatig komt het voor, dat leerlingen in lokalen of elders op het schoolterrein 
  zonder toestemming foto’s of filmpjes van anderen maken. Vaak verschijnen deze 

even later online, soms (door de maker of door anderen) voorzien van kwetsende 
teksten of bewerkt.  

-  ook gebruiken leerlingen onder schooltijd social media om vervelende  
opmerkingen tegen of over anderen te maken. Beide zaken kunnen een grote 
impact op anderen hebben en zijn daardoor een vorm van pesten.  

-  daarnaast kan het gebruik van het device ook leiden tot afleiding van de les, iets 
wat de concentratie van onze leerlingen en hun resultaten niet ten goede komt. 

 
Voor leerlingen is niet altijd duidelijk wat wel en niet mag, vandaar dat wij duidelijke 
afspraken omtrent het gebruik van deze devices willen maken: 
-  de mobiele telefoon is niet zichtbaar aanwezig in de les en staat dan uit. 
 Overtreding van deze afspraak betekent, dat de docent het toestel in beslag  
 neemt en afgeeft in het zorglokaal. Daar kan de telefoon dan – dezelfde dag of  
 een latere dag - om 16.15 uur afgehaald worden op vertoon van het  
 leerlingenpasje. Ook als een leerling eerder lesvrij is, kan hij/zij de telefoon pas om  
 16.15 uur afhalen. Alleen als de docent toestemming geeft voor het gebruik van de  
 mobiele telefoon, iets wat de docent alleen doet voor aan de les gerelateerde  
 doelen, mag het toestel in de les gebruikt worden. Wordt het toestel voor een  
 ander dan het door de docent aangegeven doel gebruikt, dan geldt dezelfde regel.  
-  Wie, tenzij met toestemming van een docent of de schoolleiding, op het 

schoolterrein een foto, filmpje of geluidsopname van anderen maakt, wordt één 
dag intern geschorst. Herhaling hiervan kan leiden tot meerdere schorsingen en 
uiteindelijk tot verwijdering van school. 

-  Wie onder schooltijd naar oordeel van de schoolleiding via de mobiele telefoon/ 
social media vervelende opmerkingen tegen of over anderen maakt, wordt één 
dag intern geschorst. Herhaling hiervan kan leiden tot meerdere schorsingen en 
uiteindelijk tot verwijdering van school. 

-  De schoolleiding zal, als dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bij de politie 
melding van bovenstaande zaken maken of zelfs aangifte doen. 

 
Aanvullend en voor alle duidelijkheid: de school is niet verzekerd tegen diefstal. Het 
is daarom aan te raden om de mobiele telefoon en andere kostbare bezittingen 
tijdens de lessen in een kluisje te bewaren. Mocht je nog geen kluisje hebben dan 
kun je bij de administratie navragen of er nog kluisjes beschikbaar zijn. 
 


