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Gebruik van mobiele telefoon-MP3-iPod en andere apparaten door leerlingen. 
 

Uitgangspunt 
 
 Het gebruik van een mobiele telefoon etc. is toegestaan, behalve tijdens de les / 

lestijd en als er geen overlast van uitgaat, een en ander ter beoordeling van 
medewerkers van de school. 

 Tijdens de les / lestijd is de telefoon uitgeschakeld. 

 Binnen school en op het schoolplein wordt muziek e.d. alleen met oortjes 
beluisterd (onhoorbaar voor omstanders). 

 In lesruimtes wordt privé beeld- en geluidsapparatuur uitgezet en in 
de tas opgeborgen. 

 In schoolverband mogen geen foto’s worden gemaakt met een mobiele 
telefoon. Hetzelfde geldt voor het opnemen van beeld en geluid. 

 
 
Bij overtreding van het bovenstaande is de procedure als volgt: 
 
 De leerling levert zijn/haar mobiele telefoon etc. onmiddellijk in bij de docent(e). 

 De docent(e) deelt de leerling mee dat hij/zij de telefoon om 15.45 uur kan 
ophalen bij de administratie, als het de eerste, tweede of derde keer is dat van 
de leerling een toestel wordt ingenomen. 

 De docent(e) geeft de telefoon etc. met de gegevens van de leerling af 
bij de administratie. 

 De administratie legt het apparaat met de gegevens van de leerling in de kluis 
van de administratie. 

 Bij het ophalen van de telefoon ondertekent de leerling een briefje voor ontvangst. 
De ondertekening van het formulier houdt tevens in dat de administratie de leerling 
op de hoogte heeft gebracht van de sancties die volgen bij inname van de mobiele 
telefoon bij (een) volgende overtreding(en). Deze consequenties staan vermeld op 
het ondertekende formulier (bijlage 1). 

 Bij de eerste, tweede en derde overtreding mag de leerling om 15.45 uur 
bij de administratie zijn/haar telefoon ophalen.  

 Bij de derde overtreding stelt de administratie de ouders/verzorgers per 
brief op de hoogte van de overtredingen en van de consequenties bij een 
volgende keer (bijlage 2).  

 Bij de vierde keer en de daarop volgende keren wordt de telefoon niet 
meer aan de leerling meegegeven. De administratie stelt de 
ouders/verzorgers per mail op de hoogte dat zij contact op kunnen 
nemen met de betreffende teamleider voor het ophalen van de telefoon. 

 Bij inname van verschillende apparaten wordt het aantal overtredingen bij 
elkaar opgeteld. 

 
 
 
 
 
 
  


