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ICT - PROTOCOL VOOR LEERLINGEN 
 
1. Gebruik van het schoolnetwerk en internet 
 

1.1. Het schoolnetwerk is ingericht ten behoeve van het onderwijs. In klaslokalen, studiehallen en 
computerruimtes mag het netwerk dan ook alleen gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten.  

1.2. Het gebruik van draadloos internet (wifi) met privé-apparatuur is toegestaan.  
1.3. Het is niet toegestaan om: 

• bewust websites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend 
of  aanstootgevend materiaal bevatten 

• op internet in strijd met de wet of onethisch te handelen 
• zonder toestemming van de auteur gebruik te maken van materiaal op internet waarop 

copyright rust  
• te proberen om de inloggegevens van iemand anders te achterhalen 

Let op: zonder toestemming inloggen met het account van iemand is strafbaar volgens 
de wet! Bij misbruik zal de school aangifte doen bij de politie. 

• te proberen om illegaal toegang te krijgen tot (delen van) het netwerk of applicaties 
• een computer, het netwerk of een dienst onbruikbaar te maken  
• een geïnstalleerde virusscanner uit te schakelen 
• spam, virussen en andere malware te verspreiden 
• van buiten het schoolnetwerk acties te ondernemen (waaronder DDoS aanvallen), 

waardoor het schoolnetwerk onbereikbaar wordt 
1.4. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden automatisch gedeactiveerd op het moment 

dat een leerling wordt uitgeschreven uit school. 
 
2. Veilig omgaan met gegevens 
 

2.1. Wachtwoorden moeten strikt geheim worden gehouden en voldoende veilig (moeilijk 
achterhaalbaar) zijn. 

2.2. Wijzig direct het wachtwoord wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden zich de 
inloggegevens hebben toegeëigend. 

2.3. Het is niet toegestaan te werken aan een device waarop een andere gebruiker is ingelogd, 
tenzij de ingelogde gebruiker hierbij aanwezig is. 

2.4. Bij het verlaten van een device (pc, laptop, Chromebook, mobiele apparatuur), waarmee is 
ingelogd op het account van school, moet de gebruiker zich altijd afmelden (uitloggen) of het 
apparaat op stand-by zetten. 

 
3. Privacy 

 
3.1. Pas op met het invoeren van de eigen persoonsgegevens op websites en/of applicaties, 

waarvan niet duidelijk is wat er met deze gegevens gebeurt. 
3.2. Het maken van geluids- en/of beeldopnamen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van de betrokkenen. 
3.3. Persoonsgegevens van andere leerlingen en medewerkers van school mogen op internet 

niet gedeeld worden met derden.  
Let op: onder persoonsgegevens wordt ook geluids- en beeldopnamen verstaan. 
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4. E-mail 
 

4.1. Het is niet toegestaan om bedreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel 
discriminerende berichten te versturen. 

4.2. Behoudens de in het e-mailprogramma geboden opties voor de instellingen is het niet 
toegestaan wijzigingen in het e-mailprogramma aan te brengen. 

4.3. De schoolleiding  behoudt zich het recht voor e-mail en/of bijlagen te blokkeren. 
 

5. Mobiele telefoons 
 
5.1. Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de daarvoor aangewezen plaatsen in 

school (zie hiervoor het leerlingenstatuut). De mobiele telefoon moet in school steeds in een 
stille mode zijn geschakeld (zoals bijvoorbeeld de trilfunctie).  

 
6. Controle 
 

6.1. Handelingen op het schoolnetwerk en in de accounts van de gebruikers worden automatisch 
opgeslagen in een activiteitenlogboek. De gegevens in het activiteitenlogboek worden 
bewaard met als doel: 
• bewijs van misbruik en het bepalen van de schade bij datalekken 
• instellings-, systeem- en netwerkbeveiliging 
• bescherming van instellingsgeheimen 
• kosten- en capaciteitsbeheersing 
Opgeslagen gegevens worden niet langer bewaard, dan de door de wet gestelde termijnen. 

6.2. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord ict-gebruik en 
bescherming van de privacy. Uitgangspunt hierbij vormt de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 

 
Slotbepaling 
 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de schoolleiding. 
 
De schoolleiding kan deze regeling wijzigen. 
Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en - na instemming van de medezeggenschapsraad - 
voorafgaand aan de invoering bekend gemaakt. 
 
Deze regeling wordt iedere twee jaar geëvalueerd door de werkgever. De eerstkomende evaluatie 
vindt plaats vóór 1 augustus 2023. 
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