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Het ICT-protocol geldt voor leerlingen. In onderstaande gedragsregels lees je wat wij verstaan onder 
goed omgaan met de schoolcomputers, je eigen device en het wifi-netwerk.  
Het protocol bestaat uit twee delen:  
 
1. Hoe gaan we met elkaar om? 
2. Wat mag en wat mag niet? 

Hoe gaan we met elkaar om? 

1. We behandelen elkaar netjes en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, 
bedreigen en beschadigen we elkaar niet.  

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf plaatst op social media en kan daarop worden 
aangesproken. Ook het delen van berichten (forwarden of retweeten) zijn handelingen waarop je 
kunt worden aangesproken.  

3. Zorg dat je weet hoe social media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed 
staan en je niet méér informatie deelt dan je wil. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en 
social media blijft nog lang (vaak jaren) vindbaar.  

4. Bij het gebruik van social media en internet houden we rekening met de goede naam van 
Trevianum scholengroep en iedereen die daarbij betrokken is.  

5. We helpen elkaar om goed en verstandig met social media en internet om te gaan en we spreken 
elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, vragen we hulp bij bijvoorbeeld je mentor, een (andere) 
docent of de coördinator orde en veiligheid. 

Wat mag en wat mag niet?   
 

1. Het gebruik van computers en het netwerk moet passen binnen de doelstellingen van de school. 
Dit houdt in dat er in beginsel alleen schoolgerelateerd werk op wordt gedaan. 

2. Privégebruik is in beperkte mate buiten de reguliere lestijd en daarom slechts in 
uitzonderingssituaties toegestaan. 

3. Je gebruikt computers, printers en andere apparatuur met zorg. 
4. Het is niet toegestaan te eten/drinken tijdens het gebruik van de apparatuur. 
5. Je mag geen computers of randapparatuur openen, verplaatsen of meenemen. 
6. Als er mankementen zijn aan apparatuur of als er problemen zijn met software moet je dit direct 

melden bij de ICT-afdeling of de verantwoordelijke docent/medewerker.  
7. Niet-persoonlijke instellingen, bijvoorbeeld van de monitor, mogen niet worden gewijzigd. 
8. Voor het gebruik van mobiele telefoons op school gelden de regels zoals vastgelegd in het 

schoolreglement. 
9. Uitzondering hierop zijn situaties waarin de docent het gebruik van de telefoon expliciet toestaat 

als onderdeel van de les. 
10. Het bezoek van sociale mediasites, zoals Twitter en Facebook, zijn in de les niet toegestaan, 

tenzij de docent dit voor lesdoeleinden wil gebruiken. 
11. Het is leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van aan school gerelateerde 

situaties te verspreiden of op de sociale media te zetten, tenzij de schoolleiding uitdrukkelijk 
toestemming voor plaatsing heeft gegeven. 

12. Het bezoeken van sites met een pornografische, racistische, discriminerende,  gewelddadige 
content en het bezoeken van spelletjes-sites is verboden.  



13. Het is verboden de computerfaciliteiten te gebruiken voor haat zaaien, bedreiging of andere 
gelijksoortige activiteiten. 

14. Het is verboden om e-mailadressen van medewerkers en leerlingen door te geven aan personen 
buiten de school.  

15. Het is niet toegestaan om illegale software te installeren en/of te gebruiken op een 
schoolcomputer.  Gebruik alleen software waarvoor binnen de school een licentie aanwezig is. 

16. Het illegaal kopiëren en downloaden van software, muziek, films of andere digitale bestanden is 
verboden. 

17. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen wachtwoorden. Je mag een wachtwoord nooit aan een 
ander geven. Voorkom dat anderen kunnen meekijken als je je wachtwoord intypt. Wijzig het 
wachtwoord als daarom wordt gevraagd. Voor problemen met je wachtwoord kun je terecht bij 
de ICT-afdeling. 

18. Het is niet toegestaan om je toegang te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers, je 
toegang te verschaffen tot andere computers, data of programmatuur dan waarvoor  schriftelijk 
toestemming is verleend. 

19. Alle gebruik van het netwerk, internet en/of mail kan worden vastgelegd en in geval van 
onregelmatigheden worden geanalyseerd. 

20. Leerlingcomputers binnen de school zijn verbonden met een “meekijkprogramma”. De 
medewerkers kunnen zien wat je doet en je aanspreken op niet-toegestaan gebruik van de 
computer. 

21. Voor interne communicatie tussen leerlingen en medewerkers wordt gebruik gemaakt van ELO-
berichten. 

22. In alle situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de schoolleiding. 
23. Wanneer de leerling dit ICT-protocol overtreedt, zal hij/zij een waarschuwing krijgen, tenzij de 

overtreding van ernstige aard is.  
24. Bij een volgende overtreding van dit ICT-protocol mag de leerling tijdelijk geen gebruik meer 

maken van de computers of andere apparatuur van de stichting.  
25. Bij een ernstige overtreding van dit ICT-protocol kan de schoolleiding een van de wettelijke 

sancties (zoals schorsing of verwijdering) aan de leerling opleggen.  


