ICT-reglement
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om
de goede werking van het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van onze leerlingen
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
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Leerlingen gaan nooit zonder leerkracht een computerlokaal binnen. Zij werken nooit zonder
toezicht op de computers. Tijdens de avondstudie kunnen leerlingen onder begeleiding
gebruik maken van een computer.
De computer- en netwerkinfrastructuur is er enkel voor educatieve doeleinden!
Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden.
Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet doorgegeven!
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. Foutief geplaatste bestanden en mappen alsook persoonlijke bestanden (.mp3,...)
worden systematisch verwijderd.
Het downloaden en/of installeren van software is ten strengste verboden.
Het wijzigen van instellingen op de computers is ten strengste verboden.
Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) af te
koppelen of te verplaatsen. Spreek hiervoor de ICT-coördinator aan.
Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, binnen Smartschool 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.
Leerlingen melden een defect dadelijk aan hun leerkracht.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het schoolnetwerk
verstuurd worden.
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 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,...
Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen.

