1. Toegankelijkheid
Het OLC is toegankelijk voor iedereen ná
reservering of toestemming van de OLCverantwoordelijken.
2. Openingsuren
Ma-vrij van 8.30u tot 16.30u.
Di - do van 8.30u tot 17.00u.
Woe van 8u tot 12.55 u.
Een klas (of een deel van de klas) mag enkel
binnengaan onder begeleiding van de
leerkracht die gereserveerd heeft. Of na
overleg met de verantwoordelijken.
3. Springuur
Indien je tijdens een springuur van het OLC
gebruik wilt maken, vraag je van tevoren
toestemming aan de OLC-verantwoordelijke.
Die noteert dit in je agenda.
Het OLC is niet toegankelijk voor individuele
leerlingen tijdens de examens en tijdens de
schoolvakanties.
4. Kosten
De toegang en het gebruik van pc en
internet zijn gratis. Fotokopieën en afdrukken
kosten € 0,05 per bladzijde of
€ 0,10 per kleurkopie.
Je kan kopiëren:
Van 8.00u tot 8.30u
Van 11.00u tot 11.15u
Van 13.15u tot 13.45u
Je mag je eigen USB-stick meebrengen.
5. Basisregels
In het OLC heerst een rustige sfeer. Je mag er
niet eten of drinken. Jassen hang je aan de
stoelen, tassen zet je op de grond. Gebruik van
GSM of oortjes is alleen toegestaan in overleg
met de OLC-verantwoordelijken. Voor je het
OLC verlaat, zet je de stoelen, toetsenbord en
muis weer op hun plaats.
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6. Gebruik computers
Gebruik de computers voor opdrachten op
smartschool en voor educatief opzoekwerk.
You Tube, Facebook en spelletjes zijn niet
toegestaan tenzij in overleg met de OLCverantwoordelijken.
7.Gegevens
Je mag geen gegevens van de harde schijf
kopiëren, niets verplaatsen en geen gegevens
op de harde schijf bewaren, documenten
bewaar je in je eigen leerlingenmap op
Smartschool.
8. OLC verlaten
Wanneer er meer dan 32 gebruikers tegelijk
aanwezig zijn, kunnen we je vragen het OLC te
verlaten. Anders is vlot en rustig werken niet
meer mogelijk.
9. Begeleiding
Je kan voor informatie en begeleiding
steeds een beroep doen op de OLCverantwoordelijken.
10. Akkoord reglement bij betreden OLC
Je gaat akkoord met het reglement zoals het
in het OLC ophangt. Nieuwe verplichtingen
voor de OLC-gebruiker vermelden we
nadrukkelijk. Problemen kan je met de OLCverantwoordelijken bespreken.
11. Niet naleven regelement
Als je dit reglement niet naleeft, kan je door de
verantwoordelijke tijdelijk of definitief
uitgesloten worden van de toegang tot het
OLC.

