ICT reglement
Onze school beschikt over een computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om de goede
werking van het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van onze leerlingen en
personeel dat ze de computerinfrastructuur professioneel gebruiken. Concreet hebben we een
reglement opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden.
Aangezien Smartschool, de virtuele leeromgeving, een aanvulling op het les- en schoolgebeuren is, is
ook hier dit reglement van toepassing. Eventuele overtreders zullen in overeenstemming met het
reglement gesanctioneerd worden en bovendien tijdelijk of permanent de toegang tot ICTinfrastructuur en/of Smartschool ontnomen worden.

Richtlijnen voor het gebruik van computers, internet en Smartschool:
1. Toegang tot de computerlokalen
De computerlokalen worden enkel gebruikt tijdens de lesuren en steeds onder begeleiding en
toezicht van een leerkracht.
Eten of drinken is er niet toegestaan.
Bij het verlaten van de computerklas let je op het volgende:
●
●
●
●

PC correct afsluiten
toetsenbord tegen het scherm schuiven
muis naast het toetsenbord
stoel tegen je bank zetten (1 stoel per tafel)

2. Gebruik van de computers
2.1. Hardware
Tijdens de lessen in een informaticalokaal neem je steeds plaats bij de PC. Als je bij het opstarten van
de computer onregelmatigheden vaststelt, breng je de leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Dat doe je ook als er problemen zijn met een computer of het netwerk. Probeer het probleem niet
zélf op te lossen.
Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) af te
koppelen of te verplaatsen.
Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen verhaald
worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. Onder opzettelijke
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schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware,
het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen, het wissen of wijzigingen van instellingen
en van de software,...

2.2. Algemeen
Het installeren en/of downloaden van software op een schoolcomputer is verboden.
Je werkt enkel aan de opdracht die door de leraar is opgegeven.
De computer- en netwerkinfrastructuur en het internetgebruik is er enkel voor educatieve
doeleinden!
Internet wordt niet gebruikt voor privé mail, social media, games, ...
Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet doorgegeven!
Wachtwoorden niet misbruiken! Ongeacht wat met de info gedaan wordt, is het gebruiken van
iemands wachtwoord strafbaar.
Leerlingen werken enkel met hun eigen bestanden en mappen en voeren slechts de handelingen uit
die door de leerkracht worden opgelegd en/of toegestaan. Leerlingen mogen de bestanden en
mappen van andere leerlingen niet wijzigen of wissen.
Alle bestanden en mappen worden correct geplaatst in een mappenstructuur of binnen
Smartschool/Drive. Foutief geplaatste bestanden en mappen alsook persoonlijke bestanden
(.mp3,...) worden systematisch verwijderd.
Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen data. Maak hiervoor gebruik van Smartschool
en de Google Drive die je van de school kreeg. Deze is onbeperkt in grootte, virusvrij en je hebt
overal toegang tot je gegevens.
Het downloaden en/of installeren van software is ten strengste verboden.
Het wijzigen van instellingen op de computers is ten strengste verboden.
Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk of op andere informatiedragers zijn steeds toegankelijk
voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. Leerlingen kunnen zich niet beroepen op het recht op
privacy om bepaalde gegevens niet te laten zien.
Logboekgegevens van servers, pc's en Smartschool worden ter controle gebruikt.

3. Smartschool / Drive
Elke gebruiker is verplicht kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met de
eindgebruikersovereenkomst van Smartschool. Dit moet gebeuren wanneer je de eerste keer
aanmeldt op het digitaal leerplatform.
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3.1. Wachtwoord
Het wachtwoord om toegang te krijgen tot Smartschool/Drive is strikt persoonlijk en mag nooit aan
derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor; misbruiken zullen onderzocht
en eventueel gesanctioneerd worden.
3.2. Onrechtmatig gebruik - misbruik
Smartschool zélf is uiteraard gebonden aan de Belgische wetgeving en om die reden controleert het
bedrijf regelmatig zelf de eigen servers op oneigenlijk gebruik. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik
of misbruik (bvb verspreiden van MP3-bestanden), wordt de ICT-coördinator van de school hiervan
op de hoogte gebracht. Zij behouden zich het wettelijk recht toe om, wanneer zich
onregelmatigheden voordoen, in samenspraak met de directie, controles te doen. Wanneer misbruik
wordt vastgesteld, zal een gepaste sanctie volgen.
Smartschoolgebruikers die zelf misbruik vaststellen wenden zich tot de ICT-coördinator van de
school.
3.3. Communicatie
De communicatie binnen Smartschool/GSuite gebeurt steeds met respect voor medeleerlingen en
leraren. Beledigende uitspraken over leraren en/of medeleerlingen zijn niet gewenst en ieders
privacy
blijft
altijd
gerespecteerd.
De taal die je gebruikt is steeds correct (Algemeen Nederlands en dus geen chattaal) en volgt de
regels van de ‘netiquette' (b.v. beleefde aanspreking en afsluiting van berichten).

Van leraren en leerlingen wordt verwacht dat zij op regelmatige basis Smartschool raadplegen.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het schoolnetwerk
verstuurd worden.

Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen.
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