
 

 

MOBIELTJESBELEID  
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s):  
 
Middels deze brief informeer ik u over het beleid rond het gebruik van 
mobiele telefoons. Gebruik van mobieltjes tijdens de les beïnvloedt de 
aandacht van de leerling voor de les en de lesgevende docent negatief en 
heeft een negatief effect op het leren. Leerlingen én docenten kunnen 
slachtoffer zijn als gevolg van het misbruik van de mobiele telefoon (pesten, 
filmen, fotograferen). In samenspraak met het schoolteam en de DMR is 
daarom besloten dat het gebruik van mobiele telefoons in lessituaties niet is 
toegestaan. Hieronder staan de afspraken ter informatie nog vermeld.  
  
Afspraken gebruik van mobiele telefoons op De Singel:  
 
1. Tijdens les in een theorie- of ICT lokaal verplicht de leraar de leerlingen 
om hun mobiele telefoon op te  bergen in de opbergtassen die aanwezig 
zijn in elk lokaal.  
2. In de praktijklokalen maakt de docent afspraken over het opbergen van 
het mobieltje in de locker. 
3. Tijdens lestijd blijft de telefoon in de klas. Als de leerling naar de time out 
of naar het toilet gaat blijft de telefoon in de klas. 
4. Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon alleen toegestaan 
op aanwijzing van de docent (ten dienste van de les). Op de andere 
momenten staat de mobiele telefoon uit (stand by) en is deze opgeborgen 
in de daarvoor bestemde opbergtassen in de theorie- of ICT lokalen.  
5. Op het schoolplein, schoolterrein, verkeersruimtes en 
ontspanningsruimtes  mogen telefoons zonder geluid of met oordopjes 
gebruikt worden. Ongevraagd mogen geen foto’s of filmpjes worden 
gemaakt (wettelijk geregeld in Nederland). Zie ook punt 6. 
6. Buitenschoolse activiteiten (lessen, introductiekamp, excursies enz.) 
worden aangemerkt als les en daarvoor gelden bovenstaande regels.  
7. 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.  
8. De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.  Dus: 
bewaar kostbaarheden in je locker.  
 
Bij overtreding van de bovenstaande regels volgen maatregelen. Voor 
gebruik van laptops, tablets en dergelijke geldt dat deze binnen de les 
gebruikt mogen worden.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
De volgende maatregelen zijn van toepassing.  
 
Bij overtreding van de bovenstaande regels 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 kan de mobiele telefoon worden opgehaald. De 
overtreding wordt geregistreerd. De leerlingcoördinator wordt hierover 
geïnformeerd. Bij herhaalde overtreding wordt bij de derde keer de mobiele 
telefoon voor een periode van 3 lesdagen binnen het schoolgebouw in zijn 
geheel verboden. Een extra telefoon wordt direct ingenomen tot de volgende 
dag. De ouders worden hierover geïnformeerd.  
 
In de gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist de schoolleiding over 
een passende maatregel.  
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