
‘Esloo College dat werkt!’

Onder computergebruik verstaan we het gebruik van 
de computer op school, maar ook de laptop, smartp-
hone en tablet.

gebruik van de computer
1.  Het gebruik van de computer is op de eerste plaats 

verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien 
uit de lessentaak. 

2.  Leerlingen mogen de computer beperkt, incidenteel 
en kortstondig gebruiken voor persoonlijke doelein-
den mits dit niet storend is voor de lessen.

3.  Het is niet toegestaan om de computer zodanig te 
gebruiken dat het systeem- en/of de beveiliging 
opzettelijk worden aangetast, of de inhoudelijke 
communicatie tegenstrijdig is aan de doelstelling en 
identiteit van de school.

4.  Het is niet toegestaan om de computer voor on-
acceptabele doeleinden te gebruiken. Hierbij moet 
onder andere worden gedacht aan het spelen of 
downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of 
deelnemen aan kansspelen, het bijhouden van 
dagboek en het bezoeken van chatboxen. Ook het 
online luisteren naar radio en het bekijken van 
televisie en andere video-online toepassing is niet 
toegestaan.

WAT MAG DUS ECHT NIET:
•  bewust sites te bezoeken die pornografisch, racis-

tisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend 
materiaal bevatten;

•  bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, 
beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken 
of te downloaden of te verspreiden;

•  zich tot niet openbare bronnen op het internet toe-
gang te verschaffen;

•  bewust informatie waartoe men via de computer 
toegang heeft verkregen zonder toestemming te 
veranderen of te vernietigen;

•  actief aan te geven aan webwinkels dat belang-
stelling bestaat voor het ontvangen van product-
informatie voor eventuele latere bestellingen in de 
privé-sfeer;

•  bestanden te downloaden die geen verband houden 
met studie en/of werk;

•  software en applicaties te downloaden zonder voor-
afgaande toestemming van de beheerder;

•  niet-educatieve spelletjes te spelen;
•  anoniem of onder een fictieve naam de computer te 

communiceren;
•  op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racisti-

sche dan wel discriminerende manier via de compu-
ter te communiceren;

•  inkomende privé-berichten te genereren door 
het deelnemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, 
abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen, 
down- en uploaden van bestanden, nieuwsbrieven 
en dergelijke;

Computergebruik door leerlingen:
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•  kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
•  iemand lastig te vallen.

5.  Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander 
materiaal van op school werkzame personen of 
leerlingen of andere bij de school betrokkenen via 
de computer bekend te maken. Voor het bekend 
maken van foto’s waarop personen zijn afgebeeld is 
voorafgaande toestemming van betrokkene of diens 
wettelijke vertegenwoordiger vereist.

6.  Het is ook anderszins niet toegestaan om door 
middel van de computer in strijd met de wet of 
onethisch te handelen.

7.  User-identifcatie (gebruikersnaam) en authenticatie 
(bijvoorbeeld wachtwoord) zijn persoonsgebonden 
en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

8.  Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit 
of van buiten de school dienen onmiddellijk aan de 
systeembeheerder gemeld te worden.

Tenslotte is het ook niet toegestaan om:
*  Via de thuiscomputer andere leerlingen van de 

school of hun ouders lastig te vallen.
*  Via de thuiscomputer materiaal/foto’s/brieven/

films e.d. van medeleerlingen te verspreiden.
*  De school op wat voor manier dan ook in diskrediet 

te brengen.

Gevolgen:
1.  In het minst erge geval tijdelijke uitsluiting van com-

putergebruik in combinatie met straftaken tijdens 
klassikaal computergebruik,

2.  In ernstigere gevallen: Schorsing voor 1 of meerdere 
dagen met een daarbij horende huiswerktaak.

3.  In zeer ernstige gevallen verwijdering van school.

*  In voorkomende gevallen zal school ook aangifte 
doen bij de politie.
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