Protocol computergebruik
Protocol voor het gebruik van computers in de school door leerlingen.
Algemeen
Deze regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van deze computers
Gebruik van internet en e-mail














Inlognaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan anderen
worden doorgegeven.
Het is niet toegestaan om internet sites te bezoeken, die pornografisch,
discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.
Kom je per ongeluk toch op zo’n site meldt dit dan aan de mediathecaris en/of
de docent en/of de mediatheekouder, dit voorkomt dat je problemen krijgt.
Het downloaden van programma’s is niet toegestaan.
Facebook en andere social media sites zijn verboden, tenzij de
mediathecaris/docent toestemming geeft.
Geef nooit je persoonlijke gegevens af, als je niet weet wat ermee wordt
gedaan en je niet weet aan wie je die gegevens verstrekt.
Gaat er iets fout met de computer of krijg je een virusmelding geef dit dan
door aan de mediathecaris en/of de docent en/of de mediatheekouder.
E-mail tijdens lesuren is toegestaan, alléén voor onderwijskundige doeleinden.
Het is niet toegestaan om anonieme e-mail te versturen.
Het is niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte,
racistische, discriminerende berichten te verzenden en/of door te sturen.
Krijg je dit soort e-mail meldt het dan bij je mentor en/of de mediathecaris
en/of de vertrouwenspersoon in de school. Dit geldt ook voor alle social media
berichten. Wis de mail of de berichten niet!
Het is verboden om onzin mail te versturen binnen de school( SPAM). Lees hier
het SPAM protocol.

Er zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd.



De laptops in de mediatheek mogen alleen in de mediatheek zelf gebruikt
worden. Daarbuiten alleen onder begeleiding van een docent.
Als je handelt in strijd met dit internet en e-mail protocol kunnen er
afhankelijk van de ernst van de overtreding sancties opgelegd worden. Hierbij
kan je denken aan een computer/mediatheek verbod voor (on)bepaalde tijd,
een waarschuwing, een berisping of een schorsing.

