Mobiele telefoon
De mobiele telefoon maakt voor velen een onderdeel uit van het leven. Voordat je het in de
gaten hebt sta je met je telefoon in de hand.

1. Waar gebruik je je mobiele telefoon allemaal voor?
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Anders, namelijk:



















Agenda (3x)
Alleen in noodgeval als ik met de auto onderweg ben voor te bellen
Als agenda
Als ik in nood ben dat ik iemand kan bellen voor hulp en verder gebruik ik mijn mobiele
telefoon niet.
Bankieren (2x)
Bereikbaar zijn
Berijkbaarheid in auto
Calculaties, agenda etc.
En gebeld worden
Enkele apps als mijn ing. sanquin.
Eten bestellen
Filmpjes maken
Foto's bewerken
Gamen, nieuws lezen
Kalender / plannen
Kijken wie der appt
Mijn werk
Muziek luisteren (2x)
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Navigatie (2x)
Nieuws
Notities maken
Notities maken en archief
Online shoppen
Ontvangen van controle codes
Opslag, agenda
P2000, en tig andere apps
Pinterest, spelletjes
Rekenmachine
Rekenmachine, foto's bewerken, spelletjes
Route plannen
Scannen
Skype
Spelletjes
Stemapparaat en metronoom
Telebankieren
Telegram
Tijdverdrijf
Twitter
Verwarming en sproei-installatie regelen
Vogelen
Werk (3x)
Werkmail
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Het Dendron College wil het privégebruik van de telefoon in de les verminderen.

2. Als je het Dendron College een tip mag geven, hoe kunnen
ze dit het best bij de scholieren introduceren?
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Niks, je kunt dit niet verminderen

Weet niet

TIP:
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1 x per week 'telefoonles'met de voor en nadelen van de telefoon. en in de klas
verbieden.
Aan begin van de les in 'n grote tas verzamelen
Aan de man brengen dat het niet normaal is
Aan het begin van de les de telefoontjes in laten leveren
Aan het begin van de les inleveren
Aan het begin van elke les de telefoon uitzetten en in een schoenzakje doen en aan de
muur in het klaslokaal hangen. Na de les kan men er dan even op kijken totdat de
volgende les begint.
Aantonen dat je zonder kunt
Afnemen onder de les
Afpakken, strenger op toezien. Jeugd is laks aan het worden
Al ingevoerd. Telefoon buiten klaslokaal opbergen
Aleen in de pauze,mag op het werk ook aleen in de pauze
Alle mobiele telefoons inleveren bij binnen komst.
Alle telefoons in kluisje tijdens lessen
Alle telefoons innemen
Alle telefoons laten inleveren zodra de les begint en weer teruggeven zodra de les voorbij
is.
Alle telefoons uit tijdens de les
Alle telfoons in de tas laten
Alleen in de pauze en onderde les anders de tel in beslag nemen voor een bepaalde tijd
Alleen mobiele telefoon in de pauzes
Alleen wifi tijdens de pauzes
Allemaal voor de les inleveren, wel in de pauze
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Als leraar het goede voorbeeld geven. Leerlingen een clip geven waarop naam genoteerd
kan worden. Verzamelwand met hoesjes waarin telefoons gedaan kunnen worden. De
clip met naam aan het betreffende hoesjes bevestigen.
Automatisch geen WiFi inhet gebouw bij het begin van de lessen
Bel alle leerlingen aan het begibn vab de les. iedereen wordt knots van het getoet en
gepingel. Punt gemaakt.
Bepaalde uren gebruiken
Bespreken
Bewust (proberen) te maken dat er meer is als alleen het vierkante schermpje op hun
telefoon en dat dit veel af kan leiden waardoor de studie er onder lijdt.
Bij aanvang les de telefoon in kluisje leggen
Bij aanvang les in een doos doen.
Bij aanvang van iedere les inleveren
Bij begin van de les inleveren
Bij binnenkomst inleveren
Bij binnenkomst tel. in de kluis. bij niet naleven evt. sanctie.
Bij de ingang van de lessen inleveren
Bij gebruik inleveren bij leraar en op stil zetten eind van de les retour €0,50 per keer
noteren vermelding op rapport.
Bij gebruik tijdens de les inleveren
Blijven herhalen: uitzetten en in de tas houden
Bouw aan de toekomst met de lessen. Je sociale leven heb je evengoed nog, langs een
goede baan!
Communiceren
Dat wat in Hallo stond lijkt me goed .
Dat wat ze al doen: onder lestijden geen smartphone of zoiets
De leerlingen wijzen op de nadelen bij het gebruik van de telefoon tijdens de lessen
De telefoon inzetten in de les opzoeken van dingen funcktioneel gebruik
Dendron College is enkelvoud, dus: hoe kan dit het best geïntroduceerd worden ... TIP:
aan het begin van les de telefoon op ('n) tafel (laten) leggen en UIT !
Deze vraag aan de scholieren voorleggen. Evt zelf een plan laten bedenken.
Dit is uiteindelijk beter voor je! Je kunt zo je focus op de les houden.
Dit jaar al goed gestart om de telefoons aan het begin van de les in te laten leveren
Door confronterend te werk te gaan, b.v. iets navragen wat je net gezegd hebt
Door zelf het goede voorbeeld te geven
Duidelijk maken dat het minder kan/moet ook om gezondheidsredenen
Duidelijk maken waarom. sociale face to face stimuleren dat je er zonder dit niet komt
Duidelijk zijn en regels handhaven
Duidelijk zijn en verbieden
Duidelijk zijn, in de les geen telefoon!
Duidelijke regels stellen!!
Een vakkenzak waarin tijdens de lessen de telefoons gesto,ken worden zoals dat op
andere plaatsenook reeds gebeurt.
Een wandrekje waar iedereen zijn telefoon bij het begin vd les in moet doen, aan eind vd
les weer uit kan halen. Elke plek is gelinkt aan een tafeltje, zodat te zien is wie er geen
heeft ingeleverd. Zoek op Shoe Pockets Storage of zo
Een week lang geen gebruik van de gsm
Eenvoudig voor de les inleveren of opbergen in kastje.
Er is ook leven, werken en studeren zónder telefoon
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Er loopt al een proef met een verzameltas . Tip: bij binnenkomst inleveren en bij het
verlaten pas weer teruggave! Er moet veel meer concentratie voor de lesstof komen en
veel minder toeters en bellen er om heen!!!
Extra katje
Functioneel inzetten voor lesinhoud ipv enkel straffen op privé gebruik
Gebruik telefoon tijdens les helemaal niet toestaan. Dus ook niet t.b.v. de lessen! Dan
maar tablets van Dendron zelf laten gebruiken.
Gebruik verbieden tijdens de les
Gedurende de les achter in de klas opbergen.
Geef de leerlingen in de les een opdracht per whattsapp
Geef de mensen die de tip aannemen een compliment geven
Geef zelf het goede voorbeeld!!! Komt op tijd, rook niet even snel van te voren en zet je
mobiel uit.
Geen half-half maatregelen: verbod gebruik mobiele telefoon tijdens les
Geen les via dat ding laten volgen!
Geen mobiel in het lokaal
Geen mobieltjes aan in de klas
Geen tel in het lokaal toestaan.
Geen tele
Geen telefoon aan in deklas
Geen telefoon in de les (2x)
Geen telefoon in de les, ook niet voor opzoekmogelijkheden
Geen telefoon in de les. duidelijke sancties
Geen telefoon in les
Geen telefoon tijdens de les.
Geen telefoon tijdens de lessen
Geen telefoons tijdens de les.
Geen telefoons tijdens de lessen!
Geen ttelefoons in de klas
Geen wifi plaatsen
Geweldig is dat
Gewoon doen
Gewoon duidelijk uitleggen dat er op school wel andere dingen belangrijker zijn.
Gewoon duidelijk zijn en telefoon bij entree in klas innemen.
Gewoon inleveren bij de leraar en dan stil zetten. je kunt ze dan in een kluisje in het
klaslokaal
Gewoon mededelen in de klas.
Gewoon opbergen en als ze de telefoon toch gebruiken de klas uitsturen.
Gewoon opleggen dat ze telefoons inleveren voor de les
Gewoon uitleggen waarom deze maatregel wordt genomen en consequent handhaven
door ALLE docenten
Gewoon verbieden (4x)
Gewoon verbieden in de klas!
Gewoon verbieden tijdens de les
Gewoon verbieden, dus inleveren aan het begin van de les
Gewoon verbieden.
Gewoon verbieden. Zo gebeurt het ook bij onze Fanfare tijdens de repetitie.
Gewoon verplichten dat de telefooon uit wordt gezet in de les
Gewoon, het singaal storen
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Gewoonweg gaan verbieden in de klas. Dus ook niet meer gebruiken voor de les zelf.
Rekenen bijv. met telmachine.
Gezamelijk voor de les inleveren
Goed bezig
Goed de reden uitlegggen
Goed hoe ze het nu aanpakken. Voor de les en een soort schoenenzak
Goed kijken waar je de gsm juist wel kan inzetten bijvoorbeeld menti meter gebruiken
Goed plan om in de les te verbieden om de toch al op de proef gestelde concentratie vast
proberen te houden
Goede uitleg
Gsm / data signaal jammen
Gsm in de tas laten in de les
GSM thuis laten
Gsm tijdens les afnemen als er in de les op gekeken wordt
GSM uitzetten als les begint
Gsm voor iedere les inleveren en na elke les teruggeven
Handhaven dat tijdens les geen telefoon mag zijn.
Hang aan het bord een kleed met allemaal vakjes. Hierin kan men de telefoon instoppen
bij het begin van de les. Telefoon op stil uiteraard. en na de les kan men de telefoon er
weer uit halen.
Hang een wandkleed met vakken op waar de leerlingen hun telefoon tijdens de les in
stoppen
Heldere afspraken maken
Helemaal uit
Helemaal verbieden en anders straffen
Helemaal verbieden.overal
Het gewoon verbieden
Het waarom ze deze niet mogen gebruiken goed uitleggen
Hoe het nu gaat bij mijn dochter in de klas; alle telefoons voor de les in een vakje leggen
In alle lessen verbieden
In de alle klas lokalen waar les gegeven wordt verbieden.
In de klas de mobiele telefoon inleveren en ze wijzen op degevaren van bellen en smsen
op de fiets
In de klas uitzetten of stil (niet op trillen) en in de tas of jas bewaren
In de kluis doen tijdens school
In de kluisjes voor de les.
In de kuis laten liggen
In de les uitzetten (2x)
In de les verbieden
In de les zul je als leerraar de telefoon moeten en mogen verbieden. Zo kan een leeling
toch niet zijn of haar les kunnen volgen. Volgens mij mogen de leraren gerust meer de
puntjes op de i mogen zetten.
In de lokalen geen telefoon gebruiken
In een kluisje leggen
In gesprek blijven
In kluisje leggen
In les telefoon in tas of kluis.
In overleg
In snap niet dat de telefoon tijdens de les mag aanstaan, laat staan voor privegebruik.
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Info dmv.ërvaringsdeskundigen 'met privacy-schending en dan inleveren aan het begin vd
les
Inleveren (4x)
Inleveren aan begin van les
Inleveren aan het begin van de les
Inleveren aan het begin van de les of uitzetten
Inleveren aan het begin vd les
Inleveren begin van de dag
Inleveren begin van de les
Inleveren bij aanvang van de lessen
Inleveren bij binnenkomst
Inleveren bij de deur van het klaslokaal en alleen gebruiken als dit voor de les
noodzakelijk is.
Inleveren bij het begin van de les
Inleveren bij lesaanvang.
Inleveren of thuis laten
Inleveren onder lesuren
Inleveren tijdens les.
Inleveren van te voren
Inleveren voor de les (3x)
Inleveren voordat de les begint. Telefoons horen niet in de klas
Inleveren vvor de les
Inleveren, net zoals je de fiets stalt en daarop scherp controleren
Innemen van mobieltjes
Interanterre lessen zodat de leerlingen niet op hun telefoon willen kijken
Interessante manier van lesgeven met gebruik van telefoon introduceren
Internet blocker
Inzetten op kwalitatief en kwantitatief communiceren
Je komt voor de les en niet de telefoon staat centraal: Dus telefoons in de tas of locker.
Belachelijk dat men de telefoon mee in de lokalen mag nemen.
Jeugd informeren over verslavingsgedrag
Kluisje, aan is goed uit is beter, geen WiFi tijdens lestijden
Kluisjes waar ze hun kostbare dingen in kunnen leggen heel goed om de telefoon in de
lessen te verbieden
Korte slogans. Voor beschuit, zet ik 'm uit.
Laten in zien dat het gebruik van een telefoon in gezelschap niet sociaal is.
Leerlingen met een presentatie, die ze zelf voorbereid hebben, voor de klas zetten terwijl
de overige klasgenoten te pas en te onpas met de GSM bezig zijn
Leren omgaan met gsm
Lessen opstellen waarin de kinderen ze juist moeten gebruiken, zo is het niet helemaal
verboden
Letten op de kosten
Lief voor ouderen met kerst
Minder is meer
Mobiel gebruik alleen in de aula verder in de kluis laten.
Mobiel gericht gebruiken tijdens les
Mobiel in kluisje laten
Mobiel inleveren tijdens les
Mobiel inleveren voor de les, uitzonderingen d.m.v. briefje ouders.
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Mobiel meer gebruiken in de les, er is zoveel mogelijk met internet.
Mobieltje buiten ELK leslokaal laten!
Mobieltjes helemaal verbieden, of in elke les laten inleveren.
Mobieltjes in de kluisjes en verbieden te gebruiken in de lokalen.
Mobieltjes niet toe laten in leslokalen
Mobil in kastje
Mobile telefoons onder de leesuren in de kastjes.
Niet gebruiken
Niet in klaslocaal
Niet mee in de klassen.
Niet mee in het klaslokaal
Niet onder lesuren met de telefoon
Niet tijdens de lessen gebruiken
Nieuwe spelregels tav de telefoon. Dit zijn de regels en zo wordt het spel gespeeld.
Telefoon innemen als men zich niet aan de regels houd. Dat leert snel genoeg.
Nieuwe technologien moet je omarmen i.p.v. verbieden.
Niks introduceren; geweoon een huisregel van de school maken: onder de les geen
telefoon aan!
Onder de les geen gsm
Onder de les geen mobiel aan
Onder de les geen tlefoon
Onder de lessen uit of inleveren
Onder les geen mobiel
Onder les telef uit
Onder schooltijd de telefoon uit. dus weg van de leerling. want als hij een piepje hoort wil
hij kijken en is weer afgeleid. in de pauze gelegheid geven.
Op het terrein van de school verbieden
Op school gaat de lesrooster boven alles.
Opbergen in gesloten kastjes of voor de lesaanvang uit laten zetten ,zoniet een boete te
laten betalen of werkstraf laten doen
Opbergen in kluis
Opbergen telefoon in kledingkastjes
Open ter discussie brengen en de kinderen zelf de problemen laten benoemen
Optreden , dus verbieden anders weg
Prima plan van Dendron!
Privacy redenen
Radicaal verbieden op straffe van sancties
Regel: in de klas geen telefoongebruik en anders tijdelijk inleveren. Zo pakken ze het aan
op het Blariacum college. Tips vragen bij andere scholen.
Regels maken
Roken verminderen
Rollenspel waarbij je iemand met de rug aankijkt. onfatsoenlijk dus
Ruime datum nemen wanneer het ingaat
Schei toch uit. Het zijn kinderen! Als de school zegt geen privegebruik dan geen
privegebruik! Waarom hebben kinderen uberhaupt een telefoon aan tijdens de les? Wat
is dat oor idioterie?
Signaal onderbreker plaatsen in de lokalen dus dat er geen internet mogelijk is
Sluit aan bij communicatie wijze doelgroep
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Sowieso als leerkracht het goede voorbeeld geven en zlef niet met je telefoon bezig zijn.
Telefoon voor de les inleveren en na de les weer ophalen.
Sowieso geen telefoon tijdens de les, alleen in pauzes en tussenuren
Stoorzender voor GSM
Strakke kaders stellen om duidelijkheid te geven
Tassen niet mee naar de plaats nemen, of bakje bij de deur waar de telefoon in gedaan
wordt bij binnenkomst
Te leren om in gezelschap geen telefoon te laten gebruiken
Tel in locker
Tel. uit
Telefoon bij binnenkomst opbergen buiten bereik kinderen
Telefoon bij ingang in opbergvakken doen
Telefoon eerst in je kluisje dan naar de les
Telefoon in de kluis leggen
Telefoon in de kluisjes
Telefoon in de tas onder de les
Telefoon in een kluisje ,tijdens de les .
Telefoon in eigen kluisje onder de les
Telefoon in kluisje laten, alleen in bijzondere gevallen uitzondering
Telefoon inleveren
Telefoon inleveren bij `t begin van de lessen.
Telefoon inleveren onder de les
Telefoon inleveren tijdens de lessen
Telefoon inleveren voor de les
Telefoon inleveren voor de les, geen
Telefoon inzetten voor de lessen zodat er geen tijd is voor privetelefoontjes
Telefoon kluisje
Telefoon laten afgeven of wegleggen in kasten, niet het lokaal in nemen
Telefoon mag alleen tussen de lessen door gebruikt worden. Tijdens de les moet
iedereen, dus ook de leraar , de telefoon inleveren in daarvoor ontwikkelde telefoon
zakken. Zoals schoenzakken
Telefoon opbergen in kluisje
Telefoon tijdens de lessen verplicht uitzetten of inleveren
Telefoon uit in de les!
Telefoon uitzetten
Telefoon uitzetten en afsluitbare ruimte maken om daar de telefoon te deponeren.
Telefoon uitzetten. Doe je dit niet sancties. 3e sanctie een maand lang voor les inleveren!
Telefoon verboden in de les
Telefoon voor aanvang van de les in hangmatje
Telefoon voor de les inleveren.
Telefoon voor de les innemen
Telefoons bij binnenkomst inleveren (kluisje of dergelijke).
Telefoons gewoon in beslag nemen
Telefoons in lockers opbergen voordat de lessen beginnen
Telefoons inleveren bij aanvang van de les
Telefoons inleveren gelijk jassen
Telefoons inleveren voor de les en na de les weer ophalen
Telefoons innemen en weer teruggeven is prima
Telefoons laten inleveren bij aanvang van de les
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Telefoons niet mee in de klas
Telefoons verbieden in klaslokaal
Telfoons verbieden, in laten leveren voor de les
Testje doen dat multitasken niet werkt en dat les krijgen en telefoon hebben dus
concentratie doet afnemen
Tijdens de les geen telefoongebruik gesteund doorALLE leraren[ sen]
Tijdens de les gsm uitzetten en inleveren bv op een schap voor in de klas
Tijdens de les in het kluisje. Gewoon verbieden.'Spoed' kan ook via de schoolcentrale, net
zoals vroeger
Tijdens de lessen geen telefoongebruik, net wat ze nu gaan doen
Tijdens de lessen telefoons in de kluis
Tijdens les telefoon inleveren
Tijdens lessen telefoon uit
Tijdens lesuren telefoonbeIt verbieden, zowel bij leerlingen als leerkrachten
Tijdstippen afspreken
Tot pauze in kluis leggen
Totaal verbieden in de klaslokalen!
Totaal verbieden in de lessen.
Uitleggen waarom telefoons uit de klas moeten blijven!!
Vaste inleverplaats in de klas
Verbieden (8x)
Verbieden door een straf/beloningssysteem te hanteren
Verbieden en beter opletten
Verbieden en hier sancties aan stellen
Verbieden in de les
Verbieden in de lessen
Verbieden onder schooltijd
Verbieden op school
Verbieden tijdens de les (2x)
Verbieden, behalve in uitzonderlijke gevallen
Verbieden, zodat ze zich kunnen concentreren op hun les, telefoon is afleiding
Verbieden. telefoon opbergen of inleveren
Verbod tijdens de lessen
Verplicht in hun kluisje.
Verplicht onder de les in het kluisje
Verplichte inzameling op centrale plek in de klas bij start van de les.
Via facebook
Vindt het niet van deze tijd , mobiel introduceren binnen het lesmatriaal
Voor de les alle mobiele telefoons in hun eigen locker (zijn die er?) opbergen.
Voor de les begint de telefoon inleveren.
Voor de les de telefoon inleveren en uitleggen waarom{het is Storend in de le}
Voor de les de telefoons inleveren
Voor de les gewoon allemaal innemen
Voor de les inleveren
Voor de les inleveren .
Voor elke les de telefoon inleveren en hierop contrleren,want wat dat betreft blijft de
jeugd toch creatief
Voor les inleveren na les terug
Voor school inleveren
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Vooral invoeren!
Wat jullie al doen, telefoon aan het begin van de les inlveren en aan het iende van de les
teruggeven.
Wat ze nu doen,vond ik een prima idee. telefoon in een zak.
Wat ze nu gaan doen : inleveren voor de les.
Wat ze nu gaan doen is een prima idee.
Wat ze nu in een proef doen,inleveren tot na les prima idee.
Wegleggen
Wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid
Zeker doen.......
Zet dan zelf niet te veel op internet dan hoeven de ll. maar een keer per dag te kijken
Zet de mobiele telefoons in tijdens de lessen door bijvoorbeeld kahoo.
Zet er iets leuks tegenover
Zo als ze het nu ingezet hebben
Zoals hwr nu gwwt bij binnenkomst inleveren en bij naar huisgaan terugbekomen.
Zoals nu al gebeurt: voor de les inleveren
Zoals nu gehanteerd; voor de les verzamelen; na de les teruggeven.
Zoals ze nu al doen en ouders op verantwoordelijkheid aanspreken.
Zorg dat de lessen interessanter zijn dan de telefoon.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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