Reglement: computergebruik door leerlingen
1. De computer wordt gebruikt voor het onderwijs.
2. Het is niet toegestaan de computer en/of de beveiliging opzettelijk te vernielen.
3. Het is niet toegestaan de computer verkeerd te gebruiken. Zoals het spelen of
downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen en het
bezoeken van chatboxen. Ook het online luisteren naar radio en het bekijken van
televisie en andere video-online toepassing valt hieronder.
4. Het is in het bijzonder niet toegestaan om:
 Bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend,
beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten;
 Bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden;
 Zich tot niet openbare bronnen op het internet toegang te verschaffen;
 Bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en
communicatiemiddelen toegang heeft verkregen zonder toestemming te
veranderen of te vernietigen;
 Actief aan te geven aan webwinkels dat belangstelling bestaat voor het
ontvangen van productinformatie voor eventuele latere bestellingen in de privésfeer;
 Bestanden te downloaden die geen verband houden met de studie;
 Software en applicaties te downloaden zonder voorafgaande toestemming van de
beheerder;
 Niet-educatieve spelletjes te spelen;
 Anoniem of onder een fictieve naam via elektronische informatie- en
communicatiemiddelen te communiceren;
 Op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende
manier te communiceren;
 Inkomende privé-berichten te ontvangen door het deelnemen aan niet-zakelijke
nieuwsgroepen, elektronisch winkelen, down- en uploaden van bestanden,
nieuwsbrieven en dergelijke;
 Kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
 Iemand lastig te vallen.
5. Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame
personen of andere bij de school betrokkenen via de computer rond te sturen.
6. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen
worden doorgegeven.
7. Het gebruik van de computer kan worden gecontroleerd, wanneer een leerling of een
groep leerlingen ervan verdacht wordt de regels te overtreden.
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