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Leerlingen (po) en sociale media 

Mobieltjes op de basisschool   

 

Mobieltjes zijn voor kinderen op 

de basisschool vooral leuk. Maar 

er wordt ook misbruik gemaakt 

via sociale  media. Leerlingen 

sluiten elkaar buiten, pesten, 

bedreigen, sturen nare foto’s 

en/of filmpjes rond of hacken 

accounts van medeleerlingen. 

Dit treft niet alleen het 

slachtoffer maar beïnvloedt ook 

de sfeer in de klas en het 

veiligheidsgevoel van overige 

leerlingen. 

 Welke maatregelen kun 

je als school treffen om 

misbruik tegen te gaan? 

 Zijn er hulpmiddelen en 

voor het opstellen van 

regels en afspraken? 

In dit informatieblad krijgen 

scholen praktische informatie en 

handreikingen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  

Steeds meer kinderen in het basisonderwijs hebben een mobieltje. 

Het bezit van mobiele telefoons onder kinderen tussen de 8 en 12 

jaar steeg in 2012 van 55 naar 60 procent.  Met 12 jaar hebben bijna 

alle kinderen een mobiel. Steeds vaker is dat een smartphone. 

Bellen doen ze nauwelijks met hun mobiel.  Kinderen gebruiken hun 

telefoon vooral om muziek te luisteren,  spelletjes te spelen, foto’s en 

filmpjes te maken en  contact te hebben  met leeftijdgenoten via 

sociale media.   

 

 

“Ik kan echt niet zonder mijn iPhone” 
                      (Senna 11 jaar) 

Beleid rondom het gebruik van mobieltjes is ook in het basisonderwijs 

noodzakelijk omdat steeds meer kinderen een telefoon bezitten en 

deze steeds vaker  bij zich hebben op school. Hierdoor krijgen scholen 

in toenemende mate te maken met incidenten van misbruik van 

mobieltjes en ongewenst gedrag van leerlingen via sociale media.  

Veel scholen hebben als gevolg daarvan regels opgesteld voor het 

gebruik van mobieltjes. Regels op scholen richten zich voornamelijk 

op wanneer en waarvoor een mobiel  mag worden gebruikt. 

Op sommige scholen hebben kinderen zelf posters en pictogrammen 

gemaakt die zichtbaar zijn in de school, vooral voor jongere kinderen 

is dit aansprekend en duidelijk.  

 

Maak regels bekend 

Om iedereen op de hoogte te brengen van de geldende regels voor 

het gebruik van een mobieltje worden afspraken en regels kenbaar 

gemaakt aan de leerlingen en hun ouders via de schoolgids, de 

website, de nieuwsbrief of tijdens een ouderavond. 

 

Schoolbeleid 
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Voorbeeldregels 

1. Kinderen die een mobiel bij zich hebben moeten die bij aanvang van de schooldag uitzetten en 

inleveren bij de leerkracht, die de mobiele telefoons opbergt op een afsluitbare plaats. Als de 

kinderen naar huis gaan kunnen zij hun mobiel weer meenemen. Het is verboden om in de 

pauzes de mobiel aan te zetten. 

2. Op school geldt de regel dat beeld- en geluidsopnamen op het terrein van school ( zowel 

binnen als buiten) alleen met instemming van betrokkenen mogen worden gemaakt. Beeld- en 

geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen mag niet 

worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de directeur.  

Bron: www.bsvredeburg.nl  

• • • 

Nadat de vriendschap tussen 

twee meisjes uit groep 6 is 

verbroken stuurt één van hen 

vervelende berichtjes naar de 

ander met opmerkingen als 

‘stomme trut’ en ‘niemand 

vindt je leuk’. Ze geeft het 

mobiele nummer aan anderen 

in de school waarop het meisje 

nog meer pestberichten 

ontvangt.  

Bron: Pestweb 

• • • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sanctioneer bij overtreden regels 

Wees consequent in het geven van straf bij het overtreden van de 

regels. Maak hierover ook afspraken binnen het team. Zorg dat ook 

sancties, zoals het innemen van een mobiele telefoon, vermeld staan 

in het schoolreglement, de schoolgids en op de website, zodat ouders 

hiervan op de hoogte (kunnen) zijn. Bij klachten van ouders kan 

hiernaar worden verwezen. Stel  kinderen op de hoogte van geldende 

strafmaatregelen door ze te bespreken in de klas. 

Bij het in beslag nemen van telefoons is het raadzaam de telefoon op 

een deugdelijke en afgesloten plek te bewaren en na afloop van de 

dag weer terug te geven aan de betreffende leerling. De school is 

namelijk aansprakelijk als er iets met het in beslaggenomen mobieltje 

gebeurt. 

Daarbij  bestaat het risico op klachten van leerlingen en/of hun ouders 

als het mobieltje niet wordt teruggegeven aan het einde van de 

schooldag. Er zijn al ouders naar de klachtencommissie gestapt 

waarbij de klachtencommissie de ouders in het gelijk stelde. 

 
Het advies daarbij luidde:  “De samenleving is van dien aard dat de telefonische bereikbaarheid 

van een leerling na school van doorslaggevend belang is. Er bestaat geen noodzaak om een 

ingenomen mobieltje na afloop van een schooldag bij wijze van sanctie langer vast te houden.” 
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“Vrijwel meteen nadat de 

telefoon van Nadja in beslag 

was genomen omdat ze haar 

vriendinnen in de 

kleedkamer heeft gefilmd, 

stormt haar vader de school 

binnen om op hoge toon de 

telefoon terug te eisen.” 

Lachesis, Onderwijsblad, 

februari 2012 

• • • 

 

 

 

 

 

 

In beslagname 

Meer informatie 
 

Preventie 
 
Om misbruik van mobieltjes op school te voorkomen kan naast het 

opstellen van regels in de klas worden gesproken over  correct 

gebruik van mobieltjes en het omgaan met elkaar op sociale media. 

Door lessen te verzorgen of voorlichting te geven leren kinderen 

bewuster om te gaan met sociale media. Denk aan de volgende 

mogelijkheden: 

 Besteed in de klas regelmatig aandacht aan goede 

omgangsvormen rondom het gebruik van mobieltjes.  

 Bedenk samen regels en stel een code op in de klas voor het 

gebruik van mobieltjes. Na afloop ondertekenen leerlingen 

én eventueel ook de ouders de code. 

 Heeft groep zeven of acht al een WhatsAppgroep met de 

klas? Maak dan gebruik van de gratis les Les WhatsHappy  

(bron: Kennisnet) waarmee de klas afspraken maakt over 

omgaan met elkaar op WhatsApp. 

 Geef voorlichting over sociale media. Bespreek zaken als 

privacy,  accountinstellingen en het gebruiken en 

verspreiden  van profielfoto’s en foto’s van anderen.  Wie 

voeg je toe als vrienden en wie niet? Wat deel je wel, wat 

deel je niet?  

 Zorg dat kinderen  en ouders weten dat ze bij de 

contactpersoon/vertrouwenspersoon  terecht kunnen als ze 

met ongewenst gedrag via sociale media  te maken krijgen. 

 

 

 

 

 
Voor voorbeeldmaterialen en protocollen sociale media kunnen scholen terecht op de website 

www.schoolenveiligheid.nl . Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van 

School & Veiligheid.  
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