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Afspraken i.v.m. de computerinfrastructuur
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door de leerlingen en leerkrachten
dagelijks intensief gebruikt wordt. Dagelijks zijn de informaticacoördinatoren en leerkrachten
informatica in de weer om het netwerk in prima conditie te houden.
Dankzij de inzet van veel mensen kan elke leerling beschikken over een goed werkend toestel.
Maar ook buiten de lessen krijgen de leerlingen de kans om van deze computerinfrastructuur
gebruik te maken.
Om deze zaken te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de
computerinfrastructuur op een goede manier gebruiken. Concreet hebben we een aantal
aandachtspunten opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden:
Algemeen
1

Enkel de programma’s die je nodig hebt voor de les mogen gebruikt worden. De
computerconfiguratie mag niet gewijzigd worden zonder toestemming van je leerkracht.

2

Het opstarten en afsluiten van de computer gebeurt zoals het hoort. Ook als de computers
NIET afgesloten worden, moet je je altijd correct ‘afmelden’.

3

Wie met opzet schade toebrengt aan de computerinfrastructuur, zal deze schade moeten
vergoeden. Indien je als leerling schade opmerkt, breng je onmiddellijk je leerkracht op de
hoogte.

4

Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, moet je de leerkracht hiervan op
de hoogte te brengen. In géén geval probeer je het probleem zelf op te lossen.

5

BYOD: leerlingen van de 3de graad mogen een eigen toestel naar school meebrengen. De
school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Een eigen toestel mag
nooit met een netwerkkabel op het computernetwerk aangesloten worden. Enkel connectie
via wifi is toegestaan.

6

In een computerlokaal of OLC mag niet gegeten en gedronken worden.
Netwerk

1

Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een ‘gebruikersnaam’ en een
‘wachtwoord’. Het is de taak van de leerling om het wachtwoord persoonlijk aan te passen en
daarna geheim te houden. Leerlingen die hun wachtwoord vergeten zijn, nemen contact op
met hun leerkracht.

2

Elke leerling heeft op de netwerkserver een eigen map waar hij/zij toegang tot heeft: de Zschijf. De leerling moet alle digitale oefeningen, toetsen en examens in die map plaatsen en
dus nooit op de lokale schijf van het het toestel waarop gewerkt wordt.

3

In de netwerkmap mogen enkel lesbestanden, toetsen, taken en examens staan. Alle
leerkrachten hebben toegang tot deze netwerkmap. Op het einde van het jaar worden enkel
de toetsen, taken en examens gearchiveerd.
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Internet
Het gebruik van het internet is gratis, maar is alleen bedoeld voor het maken van
schoolopdrachten.
Chatten en het spelen van spelletjes is verboden (tenzij met toestemming van de leerkracht).
Doelloos surfen en het bekijken van gewelddadige, racistische, pornografische of discriminerende
websites zijn verboden. Het internetverkeer kan door de ICT-coördinator vanop afstand
gecontroleerd worden.
Op het internet respecteer je de “nettiquette”. Enkele richtlijnen:
1

Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt (bijv. e-mail, nieuwsgroepen,
forums, …): je blijft steeds beleefd.

2

Wees voorzichtig met het doorgeven van erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet,
ook aan vrienden. Vanaf het moment dat de andere over die informatie beschikt, heb je er
helemaal geen controle meer over en kan ze op grote schaal verspreid worden.

3

Geef je wachtwoord nooit door. Gebruik ook geen voor de hand liggende wachtwoorden (bv.
de naam van je vriend of vriendin, van je huisdier) en verander regelmatig je wachtwoord.

4

Denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan
zelfs kwetsend overkomen. Het gebruik van emoticons kan helpen duidelijk te maken dat iets
als grapje bedoeld is.

5

Publiceer geen foto’s van anderen zonder hun toestemming. Doe je via het internet niet voor
als iemand anders.

We zijn er ons van bewust dat leerlingen zich in een leerproces bevinden.
We willen wel duidelijk stellen dat we zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust overtreden
worden.
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