Protocol Gebruiksvoorwaarden Internet op De Burcht
Als school spreken we met leerlingen en personeel gebruiksvoorwaarden af. De volgende zaken
zijn niet gewenst:



















Internet sites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende
informatie bevatten. Obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft
andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzenden of ontvangen.
buitensporig grote e-mail berichten of bijlagen verzenden of ontvangen.
Elektronische kettingbrieven verzenden of doorsturen.
Tijd besteden aan zaken die geen verband houden niets te maken hebben met het
onderwijs of de instelling.
E-mailberichten uitlokken die geen verband houden niets te maken hebben met de
onderwijsactiviteiten of voor persoonlijk gewin zaken uitlokken, die geen verband
houden met de instelling.
Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de school voorstellen.
Het Internet of e-mail gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten.
Ontoelaatbare opmerkingen, voorstellen of materialen vervaardigen of op het Internet
plaatsen.
Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright
uploaden, downloaden of anderszins overbrengen.
Software of computerbestanden downloaden zonder de maatregelen voor bescherming
tegen virussen te nemen die door de ICT coördinator zijn goedgekeurd of
voorgeschreven.
De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren, waaronder tevens wordt
verstaan het verspreiden van computervirussen of van netwerkverkeer van grote
omvang over langere tijd, waardoor anderen wezenlijk worden gehinderd bij hun
gebruik van het netwerk.
Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of instellingen
bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet
beperkt tot: databases van de instelling en de daarin opgeslagen gegevens,
computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken, persoonlijke gegevens van
leerlingen en emailadressen van ouders.
Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere
personen openen, wijzigen of gebruiken.
Ander gebruik van het Internet dat door de leiding van de school of de ICT coördinator
als ongepast wordt aangemerkt (w.o. privé email, chatten, Hyves, Facebook, MSN,
Internet-games, privé websites, etc.)
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De 8 Internet regels
1. Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens
zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn emailadres of het adres van mijn ouders of
van andere bekenden.
2. Ik ga meteen naar meester of juf of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende
informatie tegenkom.
3. Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op Internet ben tegengekomen in het
het echt te ontmoeten.
4. Ik zal "Internet-personen" geen foto's van mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en
mijn meester en juf hier toestemming voor hebben gegeven.
5. Ik ga niet reageren op gemene, valse, vervelende berichten. Het is immers niet mijn
schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het hele gemene dingen
zijn, waarschuw ik meteen meester, juf of mijn ouders.
6. Als ik voor bepaalde lessen aan het chatten of e-mailen ben (dus alleen als het moet van
de meester of juf), zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is immers een goede
reclame voor mijzelf en voor onze school. Zonder toestemming chatten of mailen is
onder schooltijd niet toegestaan.
7. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de
juffrouw of meester.
8. Mocht ik een van de regels overtreden dan wordt er contact opgenomen met mijn ouders
en mag ik een tijdje geen gebruik meer maken van de computer of internet.
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De 5 computerregels
1. Ik werk alleen op Internet als dat mag van de meester of juf.
2. Ik weet dat ik de volgende activiteiten alleen mag doen na toestemming van de meester
of juf:
a. Internet-spelletjes
b. Chatten, MSN, mailen, Hyves, Facebook
c. Surfen op Internet
3. Ik houd me altijd aan de 8 Internet regels van De Burcht.
4. Ik kom niet aan de spullen van anderen, dus ook niet aan verslagen of presentaties die
anderen gemaakt hebben.
5. Ik zorg goed voor de computer waarop ik werk, zodat ook andere leerlingen na mij er fijn
op kunnen werken.
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