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Beleid mobiele telefoon 

Op CSW willen wij dat de leerlingen tijdens de lessen of schoolactiviteiten gefocust zijn. Het bijhouden en 

gebruik van een mobiele telefoon verstoort dit. CSW wil bovendien voorkomen dat beeldmateriaal zonder 

toestemming naar buiten gebracht wordt. Om deze redenen hanteren wij per 1 januari 2022 het volgende 

beleid wat betreft het gebruik van de mobiele telefoons. 

Beleid mobiele telefoon 

- Mobiele telefoons mogen gebruikt worden in de gangen, aula en op het schoolplein 

- Er wordt geen beeldmateriaal gemaakt met een device zonder toestemming 

- Tijdens de les zit de mobiele telefoon in de schooltas en staat deze op stil 

- Tijdens de les wordt de mobiele telefoon niet gebruikt (*) 

- Tijdens schoolactiviteiten mag de mobiele telefoon niet gebruikt worden (*) 

- Voor diefstal of schade zijn wij als school niet aansprakelijk 

* (tenzij de docent/begeleider anders bepaalt) 

Bij misbruik van de mobiele telefoon tijdens de les of tijdens het maken van beeldmateriaal waar geen 

toestemming voor verleend is, kan de telefoon ingenomen en in bewaring gehouden worden 

 

Bij inname van een mobiele telefoon: 

- Levert de docent de telefoon in bij LSP. 

- Neemt LSP een foto van de staat van de telefoon. 

- Schrijft het LSP op een enveloppe de naam van de leerling en plakt de enveloppe dicht. 

- De dichte enveloppe wordt in de kast die op slot kan bewaard. 

- De leerling mag om 16.30 uur de telefoon ophalen bij het LSP. 

- Weigert de leerling de telefoon in te leveren, dan moet hij/zij zich melden bij de afdelingsleider.  

Excursies en buitenschoolse activiteiten 

Bij excursies of buitenschoolse activiteiten is het meenemen van een mobiele telefoon op eigen risico en 

mag de begeleiding bij misbruik van de telefoon besluiten deze in bewaring te houden in zijn/haar eigen tas 

en pas terug te geven wanneer de activiteit klaar is. Bij inname van de mobiele telefoon maakt de 

begeleiding een foto van de staat van het toestel met eigen telefoon zodat schade achteraf geen discussie 

veroorzaakt. Voor diefstal is CSW niet verantwoordelijk. 

 

Bij schoolkampen en activiteiten buitenom schooltijden 

Tijdens schoolkampen of activiteiten die buitenom de schooltijden vallen informeert CSW-leerlingen en 

ouders welk telefoonnummer in geval van nood gebruikt kan worden. Ook tijdens schoolkampen en 

activiteiten willen wij het gebruik van mobiele telefoons tot een minimum beperken. 

De begeleiding besluit en maakt afspraken met de leerlingen wanneer het gebruik is toegestaan. Als er 

misbruik gemaakt wordt van de mobiele telefoon mag deze door de begeleiding ingenomen worden en in 

bewaring gehouden worden tot een, door de begeleiding te bepalen tijdstip. 

 

Noodgevallen 

In geval van nood kunt u altijd bellen met het algemene nummer van CSW: 0118-652100. De medewerker 

LSP zal de leerling bij dringende zaken direct informeren. Bij buitenschoolse activiteiten weet de 

medewerker LSP met wie er contact opgenomen kan worden. 

Mocht het voor de leerling om persoonlijke redenen noodzakelijk zijn dat hij/zij bereikbaar is, dan kan dat via 

de afdelingsleider aangevraagd worden. De afdelingsleider beslist dan in overleg met ouder(s)/verzorger(s) 

wat de beste manier is om de leerling te bereiken wanneer dat nodig is. 

 


