
ICT-protocol 

1. Het ICT-netwerk en de schoolcomputers zijn alleen bedoeld om de leerlingen 

te ondersteunen bij hun schoolwerk. Het is dus niet toegestaan het netwerk en 
de computers te gebruiken voor iets anders dan schoolwerk. 

2. Werken met een eigen computer binnen het schoolnetwerk is alleen 

toegestaan op voorwaarde dat de computer is voorzien van een goed 

werkende antivirusbescherming en een draadloze netwerkkaart die minimaal 
geschikt is voor de a/g/n/-standaard. De eigenaar van de computer is hiervoor 

zelf verantwoordelijk. De systeembeheerder beoordeelt de kwaliteit. 

3. Het installeren of gebruiken van illegaal verkregen programma’s en/of 

bestanden is niet toegestaan. Alleen de systeembeheerder mag op 

schoolsystemen programma’s installeren of verwijderen. 

4. De school is niet aansprakelijk in geval van beschadiging of diefstal van een 

computer die eigendom is van een leerling. 

5. Als een gebruiker, al dan niet opzettelijk, schade veroorzaakt aan het 

schoolnetwerk of aan ICT-apparatuur die eigendom is van de school, dan kan 

de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor de herstelkosten van de 

schade. Daarom wordt een gezins-WA verzekering ten zeerste aangeraden. 

6. Gebruikers loggen in met hun eigen inlognaam en wachtwoord en werken alleen 

op hun eigen account. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beschermen van 

het eigen account met een goed wachtwoord. Gebruikers blijven altijd 

verantwoordelijk voor wat er via hun account, of op hun account gebeurt. 

7. Het gebruik van de mail is alleen bedoeld voor schoolwerk. Het is niet toegestaan 

onder een andere naam dan de eigen naam of anoniem een mail te versturen. 

Het sturen van een groepsmail kan alleen ná toestemming van een teamleider. 

8. Het is niet toegestaan om video-, foto- of geluidsopnamen van andere personen 

te maken en deze op internet te plaatsen als die personen daarvoor 
toestemming geen hebben gegeven. 

9. Een gebruiker die zich niet houdt aan één of meer afspraken uit dit protocol, 

kan de toegang tot het netwerk worden ontzegd. Als een gebruiker zich met 

behulp van het schoolnetwerk of apparatuur schuldig maakt aan een 

overtreding zoals bedoeld in de wet, dan volgt aangifte bij de politie, schorsing 

en eventueel verwijdering van de school. 

10. Door ondertekening van dit protocol, geeft een gebruiker aan op de hoogte te 

zijn van de afspraken en zich daaraan te zullen houden. 

Plaats en Datum: 

Naam leerling in blokletters: Handtekening: 

Naam ouders in blokletters: Handtekening: 

 


