PROTOCOL COMPUTERS

Wat is een protocol voor computers?
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels waaraan je je
moet houden. Als je akkoord gaat met die regels kun je dat laten zien door het protocol te ondertekenen. Dat
betekent dus wel dat wij er van uitgaan dat je je aan die regels houdt.

Ouders
Wij willen graag dat ook thuis deze regels bekend zijn en dat dit protocol wordt ondersteund. Daarom vragen
wij ook aan de ouders om dit protocol te ondertekenen.

DE AFSPRAKEN:
Algemeen
*

De leerling (ll) mag gebruik maken van de computers op de Jules Verne als de ll toestemming heeft en
zich houdt aan de afspraken van het protocol.

*

De ll mag nooit eten of drinken bij de computer.

*

De ll logt altijd in onder zijn eigen groep.

*

Alleen na toestemming van de leerkracht (lk) mag de ll bestanden verwijderen.

*

De instellingen (bureaublad, schermbeveiliging, enz) van de computer blijven zoals deze door de
ict-coördinator zijn ingesteld en worden niet veranderd.

*

De ll verwijdert/wisselt geen snoeren van muizen, koptelefoons e.d., maar meldt defecten bij de lk.

*

Alleen de ict-coördinator mag software (spelletjes, programma's) op de computer installeren.

*

De ll gebruikt geen diskettes en cd-roms van thuis.

*

Usb-stick(s) worden alleen met toestemming van de lk gebruikt.

*

De ll weet dat printen geld kost. Er wordt eerst gevraagd of er geprint mag worden. Er wordt maar één
printopdracht tegelijk gegeven om ervoor te zorgen dat alleen het noodzakelijke wordt uitgeprint.

*

Documenten worden alleen opgeslagen in de daarvoor bestemde (eigen) mapjes.

*

Bij het afsluiten van de computer aan het einde van de dag zorgt de ll ervoor dat alles wordt
opgeruimd en dat de stoel onder de tafel staat.

Internet
*

De ll moet toestemming hebben van de lk om op internet te mogen.

*

De ll spreekt met lk af wanneer en hoe lang hij/zij op internet mag en welke programma's hij/zij
gebruikt.

*

De ll weet dat je nooit persoonlijke informatie mag doorgeven op het internet zoals : je
achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummers van je ouders (of het
adres van school) zonder toestemming van de lk of de ouders (school).

*

Bij het gebruik van een zoekmachine gebruikt de ll normale woorden (zoektermen). Woorden die te
maken hebben met grof taalgebruik, seks, discriminatie en/of geweld zijn verboden. Bij twijfel overleg
je met de lk.

*

Bestanden van internet naar je eigen computer halen heel downloaden. Om te downloaden heb je
toestemming van nodig van de lk.

*

Chatten is op school verboden.

*

De ll vertelt de lk direct als hij/zij informatie ziet waardoor hij/zij zich niet prettig voelt.

*

Wanneer de ll per ongeluk op een 'verboden' website komt, klikt hij/zij dit direct weg en meldt hij/zij
dit bij de lk.

*

Wanneer een ll andere ll-en op 'verboden' websites ziet, meldt hij/zij dit aan de lk. Dit wordt niet
gezien als klikken, maar aan het houden van afspraken.

Email
*

De ll verstuurt geen foto's of andere persoonlijke gegevens van zichzelf of anderen per e-mail.

*

De ll verstuurt geen email met kwetsende inhoud of inhoud die te maken heeft met seks,
geweld, discriminatie of grof taalgebruik.

*

De ll hoeft niet te antwoorden op e-mail berichten die onprettig zijn. Het is niet zijn schuld dat de ll
deze berichten krijgt. De ll meldt het wel aan de lk.

*

Email waarin informatie staat die met geweld, discriminatie, seks of grof taalgebruik te maken hebben
of e-mail wat als kwetsend wordt ervaren meldt de ll direct aan de lk.

In te vullen door de leerling:
Naam:
Groep:
Datum:
Handtekening:

In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)
Naam:
Datum:
Handtekening:

