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Homepage: www.horizonprinsenbeek.nl
Email:
kbsdehorizon_info@inos.nl
Doelstelling van de website
Kbs De Horizon heeft een website. Deze website heeft het karakter van een uithangbord.
De meest relevante informatie is in via een startpagina te vinden. Deze homepage biedt
algemene informatie over onze school, onze leerlingen en onze ouders. Tevens vindt u
praktische informatie over o.a. onze schoolgids (informatie over de identiteit van de
school, waar wij voor staan in het onderwijs, hoe wij denken over het omgaan met
kinderen, wat voor regels wij hanteren enz.). Voorts ook info over de schooltijden, het
vakantieroosteren de dagelijkse gang van zaken t.a.v. de organisatie enz.
Op onze homepage is actuele informatie alleen te vinden in de nieuwsbrieven.

Op onze homepage vindt u geen werkjes / tekeningen of foto’s van leerlingen. Via de
tool ‘klasbord’ communiceren leerkrachten met ouders als het gaat om activiteiten,
presentaties en foto’s. De leerkracht nodigt aan het begin van ieder nieuw schooljaar
de ouders uit om deel te nemen aan het digitale programma klasbord voor de eigen
groep.
Een school-app is in ontwikkeling. Via deze app kunnen ouders binnenkort algemene
informatie vinden, contact zoeken met school of hun kind ziekmelden.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een digitale
melding / bericht in de oudernieuwsbrief ‘De Horizontaal’ dat de geactualiseerde
schoolgids op de website is te vinden.
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Privacy
Ouders geven bij de schriftelijke aanmelding van hun kind toestemming om eventuele
foto’s, werkstukjes e.d. te mogen publiceren in nieuwsbrieven of andere vormen van
communicatie. Indien ouders hier bezwaar tegen maken, kunnen zij dat uiteraard ook
aangeven. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen.
Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door kinderen, zullen geen achternamen
van kinderen worden vermeld. Bij publicatie van informatie (bijv. nieuwsbrief) zal (strikt)
persoonlijke informatie worden weggelaten. Er zullen geen persoonlijke gegevens van
hen die bij de school zijn betrokken worden gepubliceerd op de website.
Bij publicatie van informatie op de Homepage, waar een betrokkene bezwaar tegen
maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek verwijderen.
Kinderen en Veilig Internet
Op onze school stellen wij kinderen in de gelegenheid om te werken met Internet, om
bijv. informatie te zoeken voor spreekbeurten, werkstukken, uitbreiden van hun kennis.
Dit is wel aan bepaalde regels gebonden, om te zorgen dat dit op een zo veilig mogelijke
manier gebeurt.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ondertekenen jaarlijks het protocol internet
afspraken, nadat de leerkracht de spelregels met hen heeft besproken.

De leerkrachten in de onder- en middenbouwgroepen bespreken de regels in de groep,
indien dit wenselijk is.
Bij overtreding van bovenstaande regels, worden de volgende maatregelen genomen:
 Een gebruiker wordt de toegang tot internet ontzegd, als geconstateerd wordt dat bij
herhaling, ondanks nadrukkelijke instructie over de te bezoeken sites, toch sites met
porno, geweld e.d. bezocht worden. De duur van het niet mogen gebruiken van
Internet zal in overleg met de klassenleerkracht / met directie worden bepaald.
 Bij een eenmalige overtreding van deze regel, zal volstaan worden met een
waarschuwing.
Werken met Ipads en Chromebooks
Onze leerlingen werken met Ipads (groepen 1 t/m 8) en Chromebooks (groepen 6 t/m
8). De leerkracht beheert de Ipads en kan bepalen welke apps zichtbaar en inzetbaar
zijn.
De leerlingen die werken met de Chromebook, hebben een persoonlijk account. Dit
account is geanonimiseerd. Via dit account kunnen zij hun startpagina openen en
doorklikken maar andere programma’s.
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