
Prettig gebruik van de mobiele telefoon

Deze kaart is tot stand gekomen in een serie gesprekken met ouders en kinderen over de afspraken die ze hebben gemaakt over het gebruik van
de mobiele telefoon. De kaart kan gebruikt worden om zelf afspraken te maken binnen het eigen gezin, vooral op het moment dat kinderen hun

eerste telefoon krijgen. De kaart kan ook in het onderwijs gebruikt worden. Aanleiding om de kaart te maken is dat een medewerker van De
Argumentenfabriek zelf de eerste telefoon aan zijn oudste kind wilde geven. Het aantal regels en principes was zo groot, dat even opschrijven zou

bijdragen aan veilig en prettig telefoongebruik.

We gaan open om met onze mobiele telefoon

Als er iets naars gebeurt op of via onze telefoon dan vragen we advies.
Als er serieuze aanleiding voor is, dan geef ik mijn ouders toegang tot m'n telefoon zolang ik nog geen 16 ben.

Hulp

We vinden de telefoon fijn, maar het hoeft en kan niet altijd

We nemen de telefoon niet mee naar onze slaapkamer.
We doen de telefoon uit in de klas, bij sport en tijdens het huiswerk.

Gezond

We realiseren ons dat wat op internet staat daar altijd blijft staan en misbruikt kan worden

We maken nooit foto's van onszelf of anderen waarin we bloot zijn.
We zetten niet zomaar ons adres, foto's van ons huis of andere privégegevens op Internet.
We doen dat ook niet met de gegevens of foto's van anderen.
We beveiligen onze telefoon met een wachtwoord.
We chatten of appen niet met mensen die we niet kennen of anoniem zijn.

We weten dat de telefoon en verkeer niet samen gaan

We gebruiken de telefoon nooit terwijl we fietsen.
We gebruiken de telefoon niet als we wandelend een straat oversteken.

Veilig

We laten de telefoon de gesprekken met mensen met wie we samen zijn niet verstoren

Als we samen eten dan leggen we de telefoon weg of laten hem in onze zak.
Als de telefoon gaat of piept tijdens het eten dan negeren we dat of drukken het weg.
Als we in gesprek zijn met mensen en je moet de telefoon opnemen, dan zeg je dat eerst even.
Als we op een feestje zijn laten we de telefoon liever in onze zak.
Als we met vrienden zijn dan zijn zij belangrijker dan de telefoon.

We gebruiken niet zonder toestemming de privégegevens van anderen

We zetten geen foto's van anderen op internet zonder het eerst te vragen.
We sturen geen foto's van anderen door zonder het eerst te vragen.

We realiseren ons dat communicatie via de telefoon soms minder goed werkt

We maken nooit ruzie via de telefoon.
We praten geen conflicten uit via de telefoon.
We pesten niet, dus ook niet via de telefoon.
We denken even na voordat we iets in een groepsapp zetten.

Sociaal

We proberen de kosten laag te houden

We doen zuinig en voorzichtig met onze telefoon.
We laten de telefoon thuis als meenemen een kans geeft op schade of verlies.
We gebruiken waar mogelijk Wifi.
We sturen soms een appje in plaats van te bellen.
We kopen of betalen niet zomaar iets online.
We kijken geen filmpjes zonder een wifi verbinding.

Kosten

Welke afspraken
kunnen ouders en

kinderen maken over
het gebruik van de
mobiele telefoon?
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