Afspraken voor het gebruik van computers en Internet door leerlingen.

Doel:
Deze afspraken geven aan hoe leerlingen van het Grotius College om dienen te gaan met de
computerfaciliteiten die op school ter beschikking staan van de leerlingen.

Computerfaciliteiten:
Onder faciliteiten wordt verstaan alle computerapparatuur, software, internetvoorzieningen en de daar
beschikbare gegevens (data). Voorts rekenen wij ook de ruimtes waar de computerfaciliteiten
toegankelijk zijn hiertoe.

Uitdrukkelijke toestemming:
Daar waar de uitdrukking “met uitdrukkelijke toestemming’ wordt gebruikt wordt de toestemming van
het op dat moment verantwoordelijke personeelslid bedoeld. In de klas is dit bijvoorbeeld de docent, in
de mediatheek de mediatheekmedewerk(st)er.

Afspraken:













Bij het gebruik van de computerfaciliteiten houd je je aan de aanwijzingen van
personeelsleden van de school;
Je gebruikt de computerfaciliteiten uitsluitend voor schoolwerk, en dus niet voor privé
activiteiten tenzij met uitdrukkelijke toestemming.
Het is op school niet toegestaan om materiaal (software, internetsites, beelden, teksten,
geluid) te downloaden, installeren, verwerven, verspreiden, (re)produceren, ten toon te stellen
of ten gehore te brengen tenzij met uitdrukkelijke toestemming;
Het is niet toegestaan om instellingen (configuraties) te veranderen;
Je gebruikt de computerfaciliteiten niet om materiaal (software, internetsites, beelden, teksten,
geluid) te downloaden, installeren, verwerven, verspreiden, (re)produceren, ten toon te stellen
of ten gehore te brengen, indien dit in strijd is met de wet, met de regels van school of indien
het kwetsend of aanstootgevend kan zijn;
Je bezoekt geen internetsites met bedreigende, seksueel, intimiderende inhoud of die
mogelijk kwetsend of aanstootgevend kunnen zijn;
Tenzij met uitdrukkelijke toestemming maak je geen gebruik van MSN of andere
chatprogramma’s en je bezoekt geen internetcommunities (bijv. Hyves, Facebook).
Je bestelt geen producten, wordt geen lid van organisaties, meldt je niet aan voor toezending
van e-zines of mailings en bestelt geen producten tenzij dit onderdeel is van je schoolwerk;
Je gebruikt de computerfaciliteiten niet om in te breken in computers van anderen of om
andere computergebruikers lastig te vallen;
Je zult de privacy van anderen niet schenden;
Toegangscodes, wachtwoorden e.d. zijn uitsluitend voor je eigen gebruik. Je geeft ze dus
nooit aan anderen;

En als je je dan toch niet aan de afspraken houdt…………:
Een leerling bij wie geconstateerd wordt dat hij/zij zich niet aan deze afspraken houdt, wordt
uitgesloten van computergebruik binnen de school.
Bij zware overtredingen worden ook de ouders/verzorgers ingelicht.
Indien er schade door de leerling is aangericht, worden de kosten verhaald op de leerling of diens
ouders/verzorgers.

