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Nieuwe regel gebruik mobiele telefoon 
 
Met ingang van 26 augustus 2019, schooljaar 2019-2020) geldt er een nieuwe regel wat betreft het 
gebruik van de mobiele telefoon: 
 

 Bij de start van een nieuwe les doet iedere leerling zijn mobiele telefoon in het juiste genummerde 
vakje van de telefoontas. Dit doet de leerling uit zichzelf bij binnenkomst. 

 
- De telefoon is met de camera naar beneden en het scherm naar achteren in de telefoontas 

gestopt 
 

- Iedere leerling heeft een eigen nummer, variërend van 1 tot 32, gelinkt aan de klassenlijst. 
 

- De mentor geeft iedere leerling het juiste nummer voor het gehele schooljaar. 
 

- De telefoon staat op stil en bluetooth en andere verbindingen zijn uitgeschakeld of de telefoon 
is uitgeschakeld. 

 
- Geluids- of video-opnamen maken in het klaslokaal is verboden. 

 
- De leerling heeft geen koptelefoon op of ‘oortjes’ in. 

 
- De leerling komt niet aan de telefoons van klasgenoten, maar pakt alleen eigen exemplaar uit 

de telefoontas. 
 

 De docent bepaalt of de les een telefoonvrije les is of dat de telefoon ergens tijdens de les gebruikt 
mag worden. 

 

 Een docent kan aan het begin of tijdens de les beslissen of de telefoon wel of niet gebruikt gaat 
worden. De docent bepaalt dit iedere les opnieuw. 

 

 Een docent kan toestemming geven tot telefoongebruik om bijvoorbeeld informatie op te zoeken; 
leerlingen muziek te laten luisteren tijdens zelfwerkzaamheid of de telefoon recreatief te laten 
gebruiken (bijvoorbeeld als beloning de laatste vijf minuten). 

 

 De leerling is in overtreding wanneer: 
 

- er geweigerd wordt de telefoon in de telefoontas te stoppen. 
 
- de leerling er te lang over doet om de telefoon in de telefoontas te stoppen. 
 
- de leerling geluids- of video-opnamen maakt zonder toestemming van de docent. 
 
- de leerling toch een (extra) telefoon op tafel, kleding of tas blijkt te hebben. 
 
- de leerling weigert om koptelefoon af of ‘oortjes’ uit te doen. 
 



- de leerling bij toestemming om de telefoon informatief te gebruiken, de telefoon ook recreatief 
gebruikt tijdens de les. 

 
- de leerling de telefoon van een ander uit de telefoontas pakt. 

 

 De docent bepaalt welke straf van toepassing is bij één van bovenstaande overtredingen. De 
docent kan: 

 
- de leerling uit de les verwijderen (eruit sturen, daar hoort melden bij het verzuimlokaal bij). 

 
- de leerling tijdelijk op de gang zetten. 

 
- de leerling strafwerk geven. 

 
- een één-op-één-gesprek met de leerling voeren na afloop van de les/lesdag. 

 
- bij toestemming tot telefoongebruik voor de hele klas de leerling het gebruik van de telefoon 

voor de rest van de les ontzeggen; de andere leerlingen mogen hun telefoon dan wél 
gebruiken maar deze leerling niet. 

 
- bij herhaaldelijke overtredingen ouders bellen en/of ouders op school uitnodigen voor een 

gesprek. 
 

 


