GEBRUIK VAN ICT

Afspraken i.v.m. het gebruik van de computers
1.

Tijdens de lessen (toegepaste) informatica nemen de leerlingen plaats bij de computer die
hen door de leerkracht wordt toegewezen. Ze werken uitsluitend op hun aangewezen pc.
Een leerling mag dus zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht op geen andere
plaats gaan zitten.

2.

Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal zij/hij worden gestraft.
Onder opzettelijke schade verstaan we:
 wijzigen van en/of schade toebrengen aan alle hardware;
 wissen of wijzigen van instellingen en van software

3.

Leerlingen melden onmiddellijk elk defect en schade aan hun toestel.

4.

Elke schade moet worden vergoed.

5.

De leerlingen kopiëren onder geen enkel beding software van of naar de harde schijf.

6.

Software installeren is een bevoegdheid van de ict-coördinator.

7.

Alle computers worden enkel voor schoolse doeleinden gebruikt.

8.

Sociale netwerken worden enkel voor schoolse doeleinden gebruikt en mits toestemming van
de leerkracht.

9.

Een leerling mag enkel met het programma bezig zijn dat door de leerkracht is bepaald en
moet de richtlijnen van de leerkracht nauwgezet opvolgen.

10. De leerlingen werken nooit met een pc zonder toezicht van een bevoegde leerkracht of
eventuele vervanger.
11. Iedereen is verplicht om in te loggen met zijn eigen naam en code. Het wachtwoord wordt
ook niet doorgegeven aan andere leerlingen.
12. Smartschool mag enkel gebruikt worden voor schoolse doeleinden … zoniet: 2 weken offline
en strafstudie.
13. Onder geen enkel beding mogen de leerlingen eigen media (cd-roms, USB-sticks, externe
harde schijven…) gebruiken, om virussen te vermijden. Indien een leerling een bestand van
of naar de school wil verzenden, doet hij/zij dit door middel van Smartschool (mijn
documenten).
14. Wanneer leerlingen bestanden van of naar hun eigen mapje willen kopiëren via een
mediadrager, gebeurt dit altijd via de ict-coördinator. Leerlingen zorgen wel zelf voor een
mediadrager.
15. De leerlingen plaatsen hun boekentassen steeds in de gang en hangen hun jassen ook aan
de kapstok buiten de computerklassen. Waardevolle voorwerpen neem je mee naar de klas.
16. Mailen van of naar de school met een eigen e-mail account (hotmail, gmail, …) is verboden.
17. Printen gebeurt via de vooropgestelde procedure.
18. Elke inbreuk op één of meerdere van bovenstaande punten, kan leiden tot toepassing van
één van de gebruikelijke orde- en tuchtmaatregelen uit het schoolreglement of het schorsen
uit alle lessen die plaatsvinden in de computerklassen en het open leercentrum en dit in
overleg met de directie, de ict-coördinator en de bevoegde leerkracht.

