Specifieke INFORMATICA afspraken schooljaar 2020-2021
Algemene afspraken


De regels van het schoolreglement, het internaatreglement, het OLC en de
computerlokalen worden strikt nageleefd.



GSM, oortjes en ander (multimedia-)materiaal dat niet bij het lesgebeuren hoort blijven in
de boekentas gedurende de les.



Bij het verlaten van het lokaal laat je alles netjes achter, stoelen onder de tafel, laptops
gesloten en netjes naast elkaar.
Je sluit de computer op een “normale” manier af en zorgt ervoor dat alle kabels
aangesloten zijn/worden/blijven.



Je werkt steeds aan dezelfde computer (vaste plaats).
Je bewaart ALLE bestanden op USB stick of op Smartschool.



Je hebt meldingsplicht, dit houdt in dat je álle defecten onmiddellijk meldt aan je leraar of
aan je opvoeder of internaatbeheerder.



Bij voorkeur gebruik je de Smartschoolomgeving of mail je je bestanden naar je eigen
e-mailadres. Indien de leerling eigen, externe media gebruikt (memostick, …) dan is zij/hij
in dat geval verantwoordelijk voor het virusvrij houden van de gebruikte computer. De
school verwerpt alle verantwoordelijkheid voor het eventueel slecht of niet functioneren
van externe media die toebehoren aan een individuele leerling.



Er wordt geen software of hardware geïnstalleerd op de computers van de school en het
internaat zonder toestemming van de leraar of Ict-Coördinator.
Je verandert niets aan de computerconfiguratie, noch qua hardware, noch qua software,
noch qua instellingen tenzij je hiervoor expliciet de toestemming gekregen hebt van de
leraar of Ict-Coördinator



Je bent verantwoordelijk voor het materiaal van de school dat je gebruikt voor de duurtijd
dat je het gebruikt.



De computers van de school en het internaat mogen enkel gebruikt worden voor
doeleinden die rechtstreeks te maken hebben met de activiteiten van het lesgebeuren
zoals vb. het uitvoeren van taken of oefeningen in opdracht van de leraar.



Leerlingen bevinden zich nooit zonder toezicht in het informaticalokaal.



Het draadloze netwerk van de school mag enkel gebruikt worden voor didactische
doeleinden.

Specifieke NETWERK/INTERNET afspraken


Bij het gebruik van Internet moeten de volgende regels in acht genomen worden:
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o

De bestaande wetgeving i.v.m. computergebruik (illegaal verspreiden van
software en andere digitale bestanden, hacking, verspreiden van virussen, enz.)
blijft uiteraard van kracht op onze school.

o

Het bezoeken van sites, nieuwsgroepen, ftp-servers, chatkanalen, enz., die qua
inhoud en/of qua vorm niet beantwoorden aan de goede zeden (d.w.z. pornosites,
sites met gratuit geweld, wreedheden, enz.) is niet toegestaan.

o

Geen VPN of andere gecodeerde verbindingen leggen over het schoolnetwerk.

o

Geen bluetooth verbindingen leggen tussen de computers of je GSM.

VERBODEN ZIJN:







systeemconfiguratie, bureaublad of toepassingsprogramma's te wijzigen en/of te
misbruiken
loginnamen en/of wachtwoorden uitlenen of kraken
in computers inbreken (soft- en hardwarematig)
netwerk kabels uittrekken en verbinden met je eigen laptop
muziek of andere via auteursrechten beschermde software te downloaden of te kopiëren
de computers van de school en het internaat gebruiken als ontspanning. In geen geval
mogen de computers dus gebruikt worden als "spelcomputer", om te "chatten" of te
downloaden.

Eigen materiaal enkel voor ICT-klassen
Leerlingen kunnen hun eigen computermateriaal meebrengen naar de les. Zij blijven zelf
verantwoordelijk voor hun computermateriaal. In geen geval zal dit materiaal tijdens de les
voor andere activiteiten gebruikt worden dan deze strikt vereist voor het lesonderwerp.
De leerling is verplicht volgende acties te ondernemen voordat hij het eigen materiaal binnen
de schoolpoorten gebruikt:
 Actuele legale betalende antivirus op de computer geïnstalleerd.
 Leerkracht op de hoogte brengen van het gebruik van je eigen computer, nadien krijg
je enkel toegang tot het beveiligde draadloze netwerk.
Sancties
Wanneer je je niet strikt houdt aan de afspraken gemaakt in dit reglement wordt je in elk
geval gesanctioneerd volgens de regels van het schoolreglement en/of internaatreglement.
Bij aanhoudend storend gedrag kan je uit de les verwijderd worden.

M. Vandeghinste
Campusdirecteur

E. Adriaens
Pedagogisch directeur

P. Brimmel
Pedagogisch ICTcoördinator
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Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met de regels beschreven in het document
Specifieke INFORMATICA afspraken
en verbinden zich ertoe deze regels na te leven. Zij gaan akkoord met de toepassing ervan
en met de sancties die bij het niet naleven van deze regels zullen genomen worden.

De leerling (naam en klas)

handtekening

……………………………………………………………………………………………………………

De ouder(s)/voogd (naam)

handtekening(en)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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