Laptopgebruik protocol

leerlingen

Naast boeken, die je thuis hebt mogen kaften, heb je ook een laptop. Deze laptop wordt gezien als
een handig h
 ulpmiddel om te leren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar er kan ook veel misgaan.
Daarom maken we afspraken over het op een goede manier gebruiken van je laptop. Zo zorg je ervoor
dat je laptop niet stuk gaat, goed werkt en dat je in de les kunt doen wat er van je verwacht wordt!

De 5 belangrijkste
regels op een rij:

1
Je opent je laptop pas
als dit mag van je
docent.

2

5





Je gebruikt je laptop in de les
alleen voor zaken die met
school te maken hebben. 
Bij twijfel ➟ vraag het je docent!

Je laptop gebruiken voor het
luisteren van muziek tijdens
het maken van opdrachten
mag als je docent daar
toestemming voor geeft.

3
Sociale media gebruik je
buiten de school!

4
Omdat je altijd een laptop
bij je hebt, gebruik je geen
telefoon in de les, deze leg je
tijdens de lessen in je kluisje.

Altijd alleen met behulp van een
koptelefoon of oordopjes.
Zorg er wel voor dat je eventuele
instructies altijd kunt volgen en maak
wijs gebruik van de accu van je laptop.
Het streamen van muziek/beeld mag
alleen als dit nodig is voor de les!

Protocol leerlingen
Zorgvuldigheid

• Zorg goed voor je laptop en zorg dat je altijd
weet waar je laptop is. Heb je je laptop niet
nodig (zoals bij de lessen LO)? Leg deze in je
kluisje! Tip: zorg voor een herkenbare sleeve
of hoes. Zo houd je je laptop gemakkelijker in
het oog.
• Gebruik alleen je eigen laptop en zorg ervoor
dat niemand anders jouw laptop gebruikt, dit
voorkomt gedoe bij schade.
• Eten en drinken doe je wanneer er geen
computer en dus ook geen laptops in de buurt
zijn; die kunnen daar niet goed tegen!
• Voorkom schade, zonde van je zakgeld /
bijbaantje, je bent hier immers zelf voor
verantwoordelijk!

Vervoer

• Je laptop moet je altijd in een sleeve of
laptophoes mee naar school nemen, zo kan hij
tegen een stootje.
• Het is prettig als de sleeve of hoes
waterdicht is, het wil in Nederland nog wel
eens regenen.

Gebruik op school

• Als je op school komt, is de laptop altijd
opgeladen. Hij kan dan een hele dag mee voor
het gebruik in de lessen. Opladen op school
kan dus niet.
• Via de WiFi van school kunnen we zien wie
welke website wanneer bezoekt. Zo zien we

bijvoorbeeld als je websites gebruikt die niets
met school te maken hebben of als blijkt dat
door jouw account het internet traag wordt.
• Leen je een laptop van school: hier staat alle
software op die je nodig hebt. Installeren van
software mag dan ook niet. Na de lessen lever
je de laptop ook weer in bij de conciërge.
• Heb je een laptop via school: (Bijna) alle
software die je op je laptop nodig hebt staat
er al op! Voor thuis maak je met je ouders
afspraken over wat je eventueel ook nog op je
laptop mag zetten.
• Heb je zelf een laptop gekocht: In de lessen
hoor je welke gratis en legale software je
nodig hebt en hoe je daar aan komt. Wist je
bijvoorbeeld dat je het Office Pakket gratis
kunt downloaden omdat je leerling bent van
het Commanderij College?
• Op school mag je geen foto’s en/of filmpjes
maken van anderen zonder toestemming, dit is
strafbaar.

Problemen

• Bij problemen met je laptop kun je je
docent om hulp vragen. Mocht deze je
niet kunnen helpen dan:
- Kan hij je doorsturen naar de
ICT-servicedesk van school.
- Moet de laptop gerepareerd worden en heb
je deze aangeschaft via Rent Company dan
neemt de servicedesk deze in; zij
zorgen voor de verdere

afhandeling. Mocht je een vervangende laptop
nodig hebben dan wordt dat gelijk geregeld.
- Moet de laptop gerepareerd worden en heb
je deze zelf aangeschaft dan wordt deze niet
ingenomen maar stuurt de servicedesk een
berichtje naar huis. Je zorgt zelf voor een
vervangende laptop.

Webfilter

• Een aantal websites worden op school
geblokkeerd door een webfilter. Het gaat hier
om sites die je op school niet nodig hebt.
Mocht je een website nodig hebben voor
school en wordt deze geblokkeerd? Geef het
door aan je docent!
• Je logt in op de WiFi van school. Er wordt
bijgehouden welke websites je bezoekt en
hoeveel data je verbruikt. Ben je op jouw
laptop op school toch bezig met zaken die
niet mogen, dan zal dit gemeld worden bij de
afdelingsleider en ouders.

“Maak wijs
gebruik van
de accu van
je laptop”

