GEBRUIK IPAD
Ga altijd zorgvuldig om met je IPad. Het is
een kostbaar apparaat! Dus:
1. Loop nooit rond met een
onbeschermde iPad zonder hoes. Dit
kan leiden tot grote schade! Bij les- of
lokaalwisselingen iPad in je tas. Dus
ook niet onder je arm meenemen.
2. Laat je iPad nergens onbeheerd
achter. Bewaren in je kluisje! Ook
tijdens LO, nooit meenemen naar
sportveld of gymzaal.
3. Leen je iPad niet uit. Werk ook nooit
op een iPad van een ander. Dat
voorkomt een hoop gedoe als er
schade ontstaat.
4. Hou het droog: geen drankjes en ook
geen eten in de buurt van je iPad. Zorg
bij regen dat je iPad droog blijft in je
tas. En hou drinken apart en heel goed
afgesloten. Je iPad houdt echt niet van
appelsap of chocomel.
5. Voorkomen is beter dan genezen en
veel beter dan betalen!
Vervoer
1. Bij vervoer doe je de iPad altijd in een
goede, degelijk, waterdichte tas of
rugzak. Liefst één met een speciaal
iPad-vak.
2. Nooit de iPad zonder goede tas onder
de snelbinders op je fiets.
3. Als je een volledig opgeladen iPad
mee naar school neemt dan heb je
genoeg stroom voor de hele
schooldag.

4. Elke betrokkene dient zich ervan
bewust te zijn dat de gepubliceerde
Gebruik
teksten en uitlatingen voor onbepaalde
Als je op school komt is de iPad altijd
tijd openbaar zullen zijn, ook na
volledig (100%) opgeladen. Kortom: thuis
verwijdering van het bericht.
aan de stroom!
5. Het is voor betrokkenen niet
toegestaan om foto-, film- en
1. In de les gebruik je de iPad alleen voor
geluidsopnamen van
schoolwerk.
PROTOCOL SOCIAL MEDIA
schoolgerelateerde situaties op de
2. Het bezoeken van racistische,
school- en/of persoonlijke sociale
discriminerende, gewelddadige en
Sociale media zoals Twitter, Instagram,
pornografische sites is streng verboden. Facebook en YouTube bieden de
media te zetten tenzij degenen die
3. Via het netwerk kan van elke leerling in mogelijkheid om te laten zien dat je trots
afgebeeld of hoorbaar zijn hier
de school het internetgedrag worden
bent op je school en kunnen een bijdrage
uitdrukkelijk toestemming voor
gevolgd en opgeslagen. In
leveren aan een positief imago van het csg
plaatsing hebben gegeven;
voorkomende gevallen kan besloten
Bogerman. Van belang is te beseffen dat je 6. Het is medewerkers niet toegestaan om
worden derden (i.e. politie) inzage te
met berichten op sociale media (onbewust)
met een privéaccount ‘vrienden’ te
geven in het internetgedrag.
de goede naam van de school en
worden met leerlingen op sociale
4. Elke docent heeft het recht en de
betrokkenen ook kunt schaden. Om deze
media.
mogelijkheid om tijdens de les de
reden vragen wij om bewust met de sociale
7. Alle betrokkenen nemen de
digitale activiteiten van de leerling te
media om te gaan.
fatsoensnormen in acht. Als
controleren.
fatsoensnormen worden overschreden
Zeg wie je bent:
5. Het installeren en gebruik maken van
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen,
illegale software op de iPad is
1. Het is medewerkers en leerlingen niet
stalken, bedreigen, zwartmaken of
verboden.
toegestaan om tijdens de lessen actief
anderszins beschadigen) dan neemt de
te zijn op sociale media tenzij door de
onderwijsinstelling passende
Problemen
schoolleiding respectievelijk leraren
maatregelen.
Bij problemen met je iPad kun je terecht bij
hiervoor toestemming is gegeven.
je docent, ICT coördinator, de
2. Het is betrokkenen toegestaan om
verzekeringsmaatschappij of bij ICT Beheer.
kennis en informatie over school en de
Het melden van schade gaat via je ouders.
leden van de schoolgemeenschap te
Die weten hoe dat moet.
delen, mits het geen vertrouwelijke of
persoonlijke informatie betreft en
andere betrokkenen niet schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk
verantwoordelijk voor de inhoud welke
hij of zij publiceert op de sociale media.

