Reglement voor het gebruik van de laptops en computers op school
Op de TSG maken leerlingen gebruik van laptops en computers die het bezit zijn van de school. Deze zijn
alleen bedoeld voor onderwijskundig gebruik in overleg met de docent, dus niet voor bijvoorbeeld sociale
media, illegale software, ongewenste programma’s of privégebruik. De TSG kan toezicht uitoefenen op het
gebruik van deze laptops op school ter voorkoming van misbruik en fraude.
Als voorbeelden van niet-onderwijskundig gebruik gelden bijv. Facebook, Instagram, WhatsApp,
hackprogramma’s, spysoftware, games, ransomsoftware, virussen, en programma’s die daarmee
vergelijkbaar of anderszins schadelijk zijn.
Inhoud reglement:
1. De laptops worden alleen gebruikt voor schoolwerk.
2. De computers en laptops mogen niet gebruikt worden voor het verrichten van strafbare handelingen.
3. Het is niet toegestaan om:
a. iemand digitaal lastig te vallen. Voorbeelden: Dreigende, beledigende, seksueel getinte of
discriminerende uitspraken te doen.
b. op internet pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal
te bekijken, te downloaden en/of te uploaden.
c. handelingen in de digitale omgeving te verrichten die de naam van (medewerkers van) de
school, medeleerlingen of OOZ kunnen schaden.
d. illegale software te downloaden of hiervan gebruik te maken, of gegevens te kopiëren waarop
auteursrechten of licenties gelden.
4. Het is verboden om:
a. het netwerk te verstoren of het apparaat te beschadigen.
b. opzettelijk computervirussen op de computer te plaatsen.
c. programma’s uit te voeren die geen educatieve doelstelling hebben.
d. programma’s op de computer van de school te kopiëren.
e. e-mailadressen van medewerkers en leerlingen van de school door te geven aan personen
buiten de school.
f. zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet-openbare bronnen (‘hacken’).
5. Via het netwerk van school wordt het surfgedrag vastgelegd en opgeslagen (via logging). Wanneer er
een verdenking is van het overtreden van dit reglement, kunnen de logbestanden van specifieke
leerlingen geraadpleegd worden.
6. De TSG kan in het kader van veiligheidscontroles inzage vragen in je laptop.
7. De TSG mag het gebruik van de laptop verbieden en de laptop innemen als je je niet aan de regels
houdt.
8. De TSG gebruikt een programma dat niet-onderwijskundig gebruikt signaleert. Tevens kan met behulp
van dit programma meegekeken worden op je laptopscherm. Dit gebeurt alleen wanneer dit
noodzakelijk is voor onderwijsdoeleinden, zoals bij digitale toetsen. Dit doet de school ter voorkoming
van misbruik en fraude. Alleen in een concreet geval van verdenking van misbruik vindt
gedetailleerder en op de persoon gericht onderzoek plaats.
9. Bij onrechtmatig gebruik of misbruik kan voor een langere periode controle uitgevoerd worden.
10. De TSG behoudt zich het recht om bij onrechtmatig gebruik of misbruik aangifte te doen bij de politie.
11. Geschillen voortvloeiend uit dit reglement worden allereerst voorgelegd aan de directeur. Vervolgens
kan het College van Bestuur het geschil beoordelen. Het is ook mogelijk dat het geschil wordt
voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank.

