
 

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT 
Leerlingen mogen zowel binnen als buiten de lessen gebruik maken van de op school aanwezige 
computers en op de door de leerlingen meegebrachte Chromebooks. 

Ze moeten zich wel aan de volgende spelregels houden. 

Algemene spelregels 
• De leerling mag gebruik maken van de computer- en netwerkvoorzieningen van de school. 
• De leerling voorkomt overlast, brengt geen schade toe aan apparatuur of programmatuur. 
• De leerling maakt geen misbruik van e-mail, chatsites, profielsites en andere internetdiensten. 
• De leerling onthoudt zich van iedere vorm van pestgedrag. 
• De leerling mag vanaf het schoolnetwerk geen bestanden downloaden die geen onderwijsdoel 

dienen. 
• Het omzeilen van aangebrachte beveiligingen is niet toegestaan. 
• Het is op de schoolcomputers niet toegestaan soft- en hardware-instellingen te wijzigen. Het 

wordt afgeraden soft- en hardware-instellingen op je eigen apparatuur aan te passen. 
• Het installeren van ‘eigen’ software op een computer van school is niet toegestaan. 
• Installeren van software (apps) op het Chromebook is toegestaan, op voorwaarde dat ze het 

gebruik van het Chromebook in de les niet belemmeren, geen overlast bezorgen of schade 
aanrichten aan het netwerk. 

• Het is verboden porno- en geweldsites te bezoeken op het Internet. 

Gebruik van computers tijdens de lessen 
In diverse lessen wordt er gebruik gemaakt van de schoolcomputers of van het Chromebook van de 
leerling. Hiervoor gelden de volgende regels: 

• Je eigen Chromebook neem je altijd volledig opgeladen mee naar school. 
• Tijdens de lessen volg je de instructies van de docent. 
• Er worden tijdens de lessen geen e-mail, chatsites, profielsites en andere internetdiensten gebruikt 

buiten degene die de docent nadrukkelijk heeft aangegeven. 

Voorwaarden gebruik basismap en USB-stick 
• De basismap mag alléén worden gebruikt voor het opslaan van bestanden. 
• Het plaatsen van software (bijv. spelletjes) op schoolcomputers is niet toegestaan. 
• Het plaatsen muziek (.mp3, .wma, etc. ) en videobestanden, anders dan voor onderwijsdoeleinden 

op schoolcomputers is niet toegestaan. 
• De bestanden geplaatst in de basismap, mogen géén teksten of afbeeldingen bevatten die 

discriminerend, kwetsend of pornografisch van aard zijn. 
• Een door de leerling naar school meegenomen USB-stick wordt thuis regelmatig gecontroleerd op 

virussen en bevat geen software zoals bijvoorbeeld spelletjes. 

De basismap en USB-stick van iedere leerling kan worden gecontroleerd op de bovengenoemde punten. 

 
  



Toezicht 
De systeembeheerders, docenten, die gebruik maken van de computerlokalen houden toezicht op de 
naleving van het gebruikersreglement. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 

In de computerlokalen wordt gebruik gemaakt van een programma, dat het mogelijk maakt op de 
beeldschermen van leerlingen mee te kijken. 

Tevens zijn systeembeheerders en docenten bevoegd tot een controle op e-mail en internetgedrag van 
de leerlingen aan de hand van de logbestanden. 

Sancties 
Bij overtredingen kan de schoolleiding sancties opleggen. Leerlingen zijn verplicht alle directe en 
indirecte schade, die zij door opzet, schuld of nalatigheid toebrengen, te vergoeden. 

 

Datum  ______    /  _______  2016 

 

Klas _____________ 

 

Naam leerling      Naam ouder / verzorger 

 

___________________________________  ___________________________________ 

 

Handtekening leerling     Handtekening ouder /verzorger 

 

___________________________________  ___________________________________ 
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