
 

   Reglement computergebruik en media 

Schooljaar 2020 – 2021 

1. Wat?  

1.1 Hieronder staan regels voor het gebruik van computers. Ook staan hier de regels voor het gebruik 
van andere communicatiemiddelen. Andere communicatiemiddelen zijn in ieder geval: internet,  
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, e-mail en telefoon (bellen, sms, voicemail, ping, WhatsApp, 
fotograferen of filmen met mobiele telefoon). Dit reglement heeft als doel de scheiding aan te geven 
tussen het privé- en schoolleven. In het schoolleven communiceren de leerlingen met de 
medewerkers van de school altijd via de door de school goedgekeurde, geïnitieerde en 
georganiseerde media. 

2. Wie?  

2.1 Deze gedragscode geldt voor leerlingen die gebruik maken van de communicatiemiddelen op 
werkplekken van de school. 

3. Hoe wel?  

3.1 Leerlingen mogen gebruik maken van de computer en andere communicatiemiddelen van de 
school als dit nodig is voor onderwijsdoeleinden.  

3.2 De leerling mag alleen onder zijn/haar eigen naam en wachtwoord inloggen op het netwerk. 
Uitwisselen van inlognaam en/of wachtwoord met anderen is niet toegestaan.  

3.3 Storingen moet je melden bij de beheerder. 

4. Hoe niet?  

4.1 De communicatiemiddelen mogen in ieder geval niet gebruikt worden voor het doen van 
strafbare handelingen, zaken die niets met de les te maken hebben of waarvoor de docent geen 
opdracht heeft gegeven. 

4.2 Het is in ieder geval niet toegestaan om: 

• Iemand digitaal lastig te vallen.  

• Via e-mail, WhatsApp, Facebook en/of andere sociale media, dreigende, beledigende, 
seksueel getinte, racistische of discriminerende berichten en kettingmailberichten te 
verzenden.  

• Massa e-mails te sturen naar alle adressen van de school.  

• Iemand telefonisch lastig te vallen.  

• Dreigende, beledigende, seksueel getinte of discriminerende uitspraken te doen.  

• Dreigende, beledigende, seksueel getinte of discriminerende berichten te verzenden.  

• Op internet pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend 
materiaal te bekijken, te downloaden of te verspreiden.  

• Handelingen in de digitale omgeving te verrichten die de naam van de school of Ons 
Middelbaar Onderwijs kunnen schaden. 



 

• Zonder toestemming de naam van de school of het logo van de school te gebruiken in social 
media, websites e.d.  

4.3 Het is verboden om: 

• Het netwerk te openen, te verstoren of het apparaat te beschadigen.  

• Opzettelijk “computervirussen” op de computer te plaatsen.  

• Vanaf een USB-stick, zonder toestemming, eigen programma’s te draaien of te installeren.  

• De programma’s op de computer van de school te kopiëren.  

• Zonder toestemming e-mailadressen van medewerkers en leerlingen van de school door te 
geven aan personen buiten de school.  

• Programma’s te downloaden of te installeren.  

• Internet pagina’s te bezoeken middels een proxy (anonieme surfen) pagina, zodat niet 
geregistreerd en gecontroleerd kan worden welke pagina’s er bezocht zijn.  

• Zonder toestemming op school of school gerelateerde activiteiten film- of geluidsopnames te 
maken en te verspreiden.  

• Op enigerlei wijze de beveiliging proberen te omzeilen  

4.4 Wanneer een leerling zelf elektronisch of telefonisch wordt lastig gevallen, moet hij/zij dit 
melden bij de mentor, de afdelingsleider of de vertrouwenspersoon. 

5. De computer thuis  

5.1 Leerlingen moeten met respect omgaan met andere leerlingen en met medewerkers van de 
school. Het maakt daarbij niet uit op welke manier dit contact plaatsvindt. Het geldt ook wanneer er 
contact is via de computer, telefoon of ander apparaat. 

6. Digitaal contact met de leraar  

6.1 Digitaal contact met medewerkers is in principe alleen toegestaan wanneer er contact is via een 
digitale leeromgeving, het e-mail account of een sociaal netwerk van de school.  

6.2 De schoolleiding verbiedt dat leerlingen contact zoeken met medewerkers van de school anders 
dan door de school goedgekeurde, geïnitieerde en georganiseerde media. Dit geldt ook voor contact 
via andere sociale netwerken en chat. Wanneer er digitaal contact is met medewerkers van de 
school, moeten leerlingen zich correct gedragen naar de medewerkers. Contact is alleen toegestaan 
in leersituaties en in uitzonderlijke of probleem situaties. 

7. Controle  

7.1 Indien er sprake is van een redelijke verdenking of een vermoeden van overtredingen, is gerichte 
controle op de individueel betrokken leerling toegestaan ten behoeve van het opsporen van het 
ongeoorloofd gedrag. 

8. Straf  

8.1 De eerste keer dat een leerling de regels voor computergebruik overtreedt, zal hij/zij een 
waarschuwing krijgen (tenzij de overtreding ERNSTIG is).  



 

8.2 Bij overtreding van de regels mag de leerling tijdelijk of volledig geen gebruik meer maken van de 
computer of andere communicatiemiddelen van de school. Ook kan de schoolleiding één van de 
wettelijke sancties (schorsing of verwijdering) opleggen als de overtreding ernstig is, zulks naar het 
oordeel van de schoolleiding. 

  

 


