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Molenstraat 30 

5341 GD OSS 

 

MOBIELTJESBELEID 

Aanleiding: 

Regelmatig blijkt dat de bestaande afspraken over het gebruik van mobiele telefoons 

onder druk staan. Dit is het gevolg van het toenemende bezit van mobiele telefoons 

/smartphones alsook de toenemende gebruiksmogelijkheden van deze apparaten 

(internet, muziek luisteren, films bekijken, agendabeheer, ed.). Daarnaast stellen we 

vast dat docenten verschillend omgaan met de bestaande afspraken (bijvoorbeeld 

muziek luisteren tijdens het huiswerk maken in de klas, of informatie opzoeken op het 

internet middels een mobiele telefoon). 

Met deze aangepaste notitie beschrijven we het beleid voor het gebruik van mobiele 

telefoons dat we willen gaan uitvoeren met ingang van schooljaar 2017-2018.  

Bij de totstandkoming van deze notitie is er gebruik gemaakt van de opvattingen van 

de leerlingenraad, oudervereniging, de teams, de pmr en het mt.  

Samengevat: het gebruik van mobiele telefoons is in lessituaties te allen tijde 

verboden is, tenzij de docent anders bepaalt. De sanctie bij overtreding van deze 

regeling is bepaald op inname van het mobieltje voor de duur van één dag. Bij 

herhaalde overtreding kan dat oplopen tot inname voor drie dagen waarbij de leerling 

altijd de mogelijkheid heeft het mobieltje s’ avonds weer mee naar huis te nemen. De 

nadere uitwerking van deze regeling is in het navolgende beschreven. 

 

Vooraf 

Uit onderzoek blijkt dat: 

- Gebruik van mobieltjes tijdens de les de aandacht van de leerling voor de les 

en de lesgevende docent negatief beïnvloedt. 

- Leerlingen én docenten slachtoffer kunnen zijn als gevolg van het misbruik 

van  mobiele telefoon (pesten, filmen, fotograferen). 

Voorwaarden: 

- Ouders, leerlingen én personeel dienen van de afspraken rondom het gebruik 

en misbruik van mobiele telefoons op de hoogte te zijn.  
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- Afspraken over het gebruik van mobiele telefoons zijn opgenomen in de 

schoolgids, staan op de website, worden uitgelegd in de lessen mediawijsheid 

en/of het mentoruur. 

 

Afspraken gebruik van mobiele telefoons en devices op het TBL 

Voor gebruik van laptops, i-pad’s, tablets, daisy-spelers geldt dat deze binnen de les 

gebruikt mogen worden. 

De afspraken zijn als volgt: 

1. Tijdens de les verplicht de leraar de leerlingen om hun mobiele telefoon op te  

bergen in de opbergtassen die aanwezig zijn in elk lokaal. 

2. Tijdens de les, in de stilteruimte en in de mediatheek is het gebruik van een 

mobiele telefoon alleen toegestaan op aanwijzing van de docent/toezicht-

houder (ten dienste van de les, b.v. bij het maken van afspraken als huiswerk, 

toetsen, mondeling, enz.). Op de andere momenten staat de mobiele telefoon 

uit (stand by) en is deze opgeborgen in de daarvoor bestemde opbergtassen. 

3. Op het schoolplein, schoolterrein, verkeersruimtes en ontspanningsruimtes  

mogen telefoons gebruikt worden.  

4. Buitenschoolse activiteiten (internationalisering, introductiekamp, excursies 

enz.) worden aangemerkt als les en daarvoor gelden bovenstaande regels. 

5. Het maken van opnames (geluid, video, film, foto’s en dergelijke) is tijdens 

school en buitenschoolse activiteiten (wettelijk) verboden, tenzij uitdrukkelijk is 

toegestaan door de begeleidende docent. 

6. De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.  Dus: bewaar 

kostbaarheden in je kluisje. 

Bij overtreding van de bovenstaande regels zal dit worden gesanctioneerd. 

De volgende sancties zijn van toepassing. 

- Gebruik van een mobiele telefoon tijdens een toets, proefwerk, schoolexamen, 

enz. is verboden; overtreding hiervan wordt gezien als fraude en zal leiden tot 

het toekennen van het cijfer 1. 

- Bij overtreding van de bovenstaande regels 1 t/m 6 zal de mobiele telefoon 

voor de duur van de rest van de dag moeten worden ingeleverd bij de balie. 

Aan het einde van de lesdag om 16.30 uur kan de mobiele telefoon worden 

opgehaald. De overtreding zal worden geregistreerd in SOM. De mentor en de 

teamleider zullen hierover worden geïnformeerd.  

- Bij herhaalde overtreding van regel 1 t/m 6 zal bij de derde keer de mobiele 

telefoon drie dagen moeten worden ingeleverd. Naast de mentor en de 

teamleider zullen ook de ouders hierover worden geïnformeerd. 



   

 

 

mobieltjesbeleid TBL 2017 - definitieve versie2017-2018 pagina 3 van 3 

- In de gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist de schoolleiding over 

een passende maatregel. 

 


