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Mobiele telefoons en smartwatches van leerlingen op De Cirkel 
 
Steeds jonger en steeds vaker komen kinderen met een mobiele telefoon en/of smartwatch 
naar school. Veel ouders vinden het fijn dat hun kind na schooltijd bereikbaar is en naar huis kan 
bellen, bijvoorbeeld wanneer het wil afspreken met een vriendje of vriendinnetje of om door te 
geven dat het niet meteen na school naar huis komt.  
Mobiele telefoons en smartwatches hebben veel voordelen, maar nemen door de vele functies 
ook risico’s met zich mee. Daarom vinden wij het als school belangrijk om hier duidelijke 
afspraken over te maken. Deze afspraken hebben wij hieronder op een rij gezet. 
 

• Kinderen mogen een mobiele telefoon of smartwatch meenemen naar school, maar dit 
is geheel op eigen risico. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of 
beschadigen van eigendommen van leerlingen. 

• In het schoolgebouw en op het schoolplein zijn de mobiele telefoons van kinderen 
uitgeschakeld. Ook in de gymzaal en kleedkamers staan de telefoons uit.  
Whatsappen, bellen, het maken van foto-, film- en geluidsopnames is dus niet 
toegestaan op het schoolterrein, in de gymzaal en in de kleedkamers.  

• Smartwatches mogen gedurende de schooldag alleen worden gebruikt als horloge; het is 
niet toegestaan om te bellen of te communiceren via de smartwatch. In het 
schoolgebouw of de gymzaal is het geluid van de smartwatch uitgeschakeld.  

• Bij aanvang van de schooldag wordt de mobiele telefoon opgeborgen in de jas of tas.  

• Bij uitstapjes, zoals schoolreis, schoolkamp en culturele uitjes, blijven mobiele telefoons 
thuis. In geval van nood zijn er voldoende begeleiders bereikbaar.   

• Bij overtreding van een van bovenstaande regels moet de telefoon of smartwatch 
worden ingeleverd bij de leerkracht. Aan het einde van de schooldag kan de leerling de 
telefoon of smartwatch weer ophalen. Gebeurt het daarna nog een keer, dan kunnen de 
ouders de telefoon of smartwatch na schooltijd ophalen bij de leerkracht. 

• Kinderen mogen na schooltijd de schooltelefoon gebruiken om naar huis te bellen 
wanneer dat nodig is. 
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