Reglement voor het gebruik van de ICT faciliteiten
voor personeel en leerlingen

Reglement voor het gebruik van de ICT faciliteiten
Reglement voor computer- Internet- en E-mail-gebruik
Op verschillende plaatsen binnen de scholen is het voor personeel, vrijwilligers en leerlingen mogelijk
om gebruik te maken van Internet en/of e-mail faciliteiten.
Net als voor alle andere faciliteiten is het de bedoeling dat ze correct en in het belang van het werk
worden gebruikt. In feite zou dit al voldoende moeten zijn, maar ter voorkoming van misverstanden
toch nog enige opmerkingen.
Algemeen:
1. Toegang tot terreinen, gebouwen, lokalen en andere ruimtes binnen de gebouwen mag alleen
plaatsvinden met toestemming van de schoolleiding of daartoe gemandateerde personeelsleden.
2. Ook toegang tot de ICT faciliteiten mag alleen plaatsvinden met toestemming van de
schoolleiding of daartoe gemandateerde personeelsleden.
3. In de computerruimtes en bij het gebruik van computerfaciliteiten mag niet worden gegeten en
gedronken. De beheerders kunnen eventueel aanvullende gedragsregels geven.
4. Iedereen moet zich houden aan roosters voor het gebruik van de computers en
computerruimtes.
5. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen inlognaam en wachtwoord. Je mag ze niet aan een
ander geven en je mag niet onder een andere naam inloggen. Wachtwoorden moeten (voor
zover die mogelijkheid is gegeven) regelmatig veranderd worden; ze moeten bestaan uit cijfers
en letters.
6. In cyberspace gelden dezelfde toegangsregels als in de echte wereld; als de toegang tot bepaalde
plaatsen is verboden, moet je je niet op de een of andere manier toch toegang tot die plaats
verschaffen.
7. Voorkom SPAM (ongevraagde e-mail) door geen namen en e-mailadressen van de school, jezelf,
medewerkers of medeleerlingen op sites en in newsgroups (forums) achter te laten.
8. Er mogen geen wijzigingen aan worden gebracht in de systeeminstellingen of
systeemconfiguratie. Ook mogen spullen niet worden verplaatst zonder de expliciete
toestemming van de afdeling ICT Beheer.

9. Het verbruik van materialen (prints, Memory sticks, CD’s) is alleen toegestaan als dat in het kader
van de werkzaamheden gebeurd.
10. Medewerkers, maar ook vrijwilligers en leerlingen, dienen actief mee te werken bij het
voorkomen van RSI (“muisarm” en dergelijke). Aanwijzingen van de afdeling ICT Beheer en de
ARBO-dienst die beogen RSI te voorkomen of te beperken dienen opgevolgd te worden.
Internet- en E-mailgebruik
1. Het gebruik van de Internet en E-mail faciliteiten dient verband te houden met de
werkzaamheden waarmee iemand vanuit school is belast.
2. Het gebruik mag geen schade berokkenen aan de school. Hieronder kan onder andere worden
verstaan:
a. Het binnenhalen of verzenden van buitensporig grote bestanden,
b. Het bewaren van buitensporig grote hoeveelheden e-mail,
c. Het verzenden van teksten, plaatjes of andersoortig materiaal die de goede naam van de
school als instituut voor Interconfessioneel Onderwijs kunnen aantasten,
d. Het binnenhalen of verzenden van teksten, plaatjes of andersoortig materiaal waarvan
het bezit strafbaar is.
3. Het gebruik mag geen schade berokkenen aan anderen door het verzenden van teksten, plaatjes
of andersoortig materiaal die de goede naam van die ander aantasten, dan wel de ander in
verlegenheid brengen.
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4. Voorzover de technische middelen dat toelaten, zal het gebruik van de Internet en E-mail
faciliteiten worden gevolgd en vastgelegd. Hierbij wordt overigens niet bedoeld, dat de inhoud
van de verzonden bestanden op structurele wijze wordt gecontroleerd. Als er vermoeden bestaat
dat iemand in strijd met dit reglement handelt, kan de schoolleiding kennisnemen van de inhoud
van de e-mail van een leerling, personeelslid of vrijwilliger. Dit echter pas nadat de betrokkene is
gehoord en in kennis is gesteld van het controleren van zijn e-mail.
Reglement voor PC gebruik
1. Voor het PC gebruik geldt in grote lijnen hetzelfde als voor Internet en E-mail gebruik: Net als
voor alle andere faciliteiten is het de bedoeling dat de PC correct en in het belang van het
werk wordt gebruikt.
2. Het gebruik dient verband te houden met de werkzaamheden waarmee iemand binnen de
school is belast,
3. Het gebruik mag geen schade berokkenen aan de school. Hieronder kan onder andere
worden verstaan:
a. Het op de PC hebben staan van teksten, plaatjes of andersoortig materiaal die de
goede naam van de school kunnen aantasten,
b. Het op de PC hebben staan van teksten, plaatjes of andersoortig materiaal waarvan
het bezit strafbaar is. (Hierbij valt ook te denken aan niet gelicentieerde software en
auteursrechtelijk beschermde materialen zoals bijvoorbeeld gedownloade
muziekbestanden).
c. Het op de PC hebben staan of op een PC zetten van teksten, plaatjes of andersoortig
materiaal die de goede naam van een ander aantasten, dan wel de ander in
verlegenheid brengen.
4. Het is niet toegestaan een wachtwoord in te voeren in het CMOS. (Dat wil zeggen de PC te
blokkeren voor gebruik door anderen).

5. Het is gebruikers niet toegestaan zelf software te installeren of te kopiëren, tenzij dit expliciet
door de afdeling ICT Beheer is toegestaan.
6. Van de bestanden op de servers worden regelmatig een back-up gemaakt. Voor het veilig
bewaren van bestanden die op USB sticks of werkstations staan, is de school niet
verantwoordelijkheid.
7. Iedere gebruiker dient toe te zien op een adequate virusbeveiliging op zijn PC. (Voor het
aanbrengen is de afdeling ICT Beheer verantwoordelijk). Ook in het gebruik dient men
besmetting tegen te gaan; bijvoorbeeld door geen bestanden van onbekende herkomst te
openen.
8. Spelletjes spelen via internet of netwerk is verboden, tenzij een docent of netwerkbeheerder
hier expliciet toestemming toe geeft.
Sancties
Sancties kunnen worden opgelegd door de directie of de door haar hiertoe gemachtigde personen.
Dit zijn in ieder geval de medewerkers van de centrale dienst systeembeheer en docenten.
1. Bij moedwillig aanbrengen van schade wordt deze op de veroorzaker verhaald.
2. Bij misbruik van de faciliteiten kan toegang tot de computerruimtes het gebruik van
computers en randapparatuur verboden of beperkt worden.
Tenslotte het kapstokartikel:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.
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