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ICT leerlingenprotocol (inleveren bij de mentor)
De ICT-faciliteiten van onze digitale klassen maken het noodzakelijk om goede afspraken te maken over de
voorwaarden van en de controle op het gebruik door de leerlingen.
Een gedragscode is hierbij noodzakelijk.
Deze gedragscode gaat over het gebruik van de laptop-touch in de klas, op school en in de pauze.
GEDRAGSCODE
 De laptop-touch wordt in schooltijd alleen gebruikt voor schoolwerk in de klas.
In de les geeft de docent aan wanneer er wordt gewerkt met de laptop-touch.
 Inloggen met leerlingennummer! Alleen schoolmail gebruiken voor school!
 Tijdens studie-uren ook gewoon schoolwerk, dus GEEN spelletjes en films! Zodat de accu gespaard

wordt voor schoolwerk!
 Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden.
 Niet chatten (Messenger, chatsites of iets dergelijks, geen social media) op school;

op school communiceer je in real live.
 Niet gamen, geen instagram, twitter, facebook, skype, of funsites bezoeken op de laptop-touch.
 Downloaden van grote bestanden of programma's is alleen met toestemming van de laptopdocent

mogelijk (spellen, films, of iets dergelijks).
 De laptop-touch is voor eigen gebruik dus: ga niet aan elkaars laptop-touch zitten of erop werken.
 Ga zorgvuldig om met je laptop-touch. Laat je laptop-touch niet onbeheerd achter.



De leerling is zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik en bescherming van de laptop-touch (stop
hem in de beschermhoes) en toebehoren (accu, laadsnoer, usb-sticks, oortjes). Merk de spullen met
jouw naam.



De leerling zorgt ervoor iedere schooldag met een volle accu te starten.



De leerling zorgt na iedere les zelf voor een back-up van de gegevens, bijvoorbeeld door opslag in de
elektronische leeromgeving (of op een usb-stick).



We gaan respectvol om met personen, zowel in de fysieke als in de digitale wereld.

Bij overtreding van bovenstaande regels volgen sancties.
Door het ondertekenen van dit protocol, verklaart de leerling akkoord te gaan met de hierboven vermelde
afspraken.
Voor akkoord:
naam leerling:
Handtekening:

……………………………………………….

Klas:
Datum: …… september 2017

