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Onze afspraken over computers, telefoon en tablets op De Spanker
1.








Schoolcomputers
Je doet je schoolwerk alleen op de schoolcomputers.
Je gaat netjes om met alle computers, printers, koptelefoons en wat erbij hoort.
Als er problemen zijn met apparatuur of software, dan meld je dit bij je leerkracht.
Je werkt met je eigen gegevens in de programma’s die voor jou klaarstaan.
Je mag geen programma’s of apps downloaden en installeren op de schoolcomputers.
Gebruik geen USB-sticks of andere dingen waar je gegevens op kunt zetten.
Wanneer je even wegloopt van je plaats achter de computer, zet je je scherm op slot
(windowstoets+L).
 Als je klaar bent op de computer log je uit en sluit je de computer netjes af.
 Buiten schooltijd mag je de schoolcomputers alleen gebruiken als de leerkracht daar
toestemming voor geeft.
2. Jouw account
 Op de schoolcomputer kun je inloggen met de account van de groep. Als je naar
Office 365 gaat gebruik je jouw eigen account. Als je klaar bent op de computer, log
je uit op jouw account in Office 365.
 Je vertelt andere mensen nooit wat jouw gebruikersnaam en wachtwoord is. Ook
klasgenootjes hoeven dit niet te weten.
 Als je jouw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, vertel je dit aan de
leerkracht.
 Wanneer je denkt dat iemand iets met jouw account heeft gedaan, vertel je dit aan
de leerkracht.
3.








Je wachtwoord
Ga goed om met je wachtwoord.
De leerkracht legt je uit waaraan een goed wachtwoord moet voldoen.
Je mag een wachtwoord NOOIT aan een ander geven.
Voorkom dat anderen kunnen meekijken als je je wachtwoord intypt.
Verander jouw wachtwoord als daarom wordt gevraagd.
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Vraag dan je leerkracht om hulp.
Als je denkt dat een ander jouw inloggegevens kent of gebruikt, vertel dat dan
meteen aan je leerkracht.

4. E-mail
 Als je een e-mail wilt sturen die met school heeft te maken, gebruik je hiervoor jouw
schoolmailadres.
 Als je een e-mail wilt sturen die niet met school heeft te maken, gebruik je hiervoor
jouw eigen mailadres.
 (Heel belangrijk:) Je blijft vriendelijk wanneer je een e-mail stuurt naar iemand
anders.
 Schrijf aan mensen die je niet kent nooit je adres en telefoonnummer in een
e-mailbericht. Wil je dit toch doen, vraag dan altijd aan je leerkracht of dit mag.
 Als je e-mailberichten krijgt, die je niet leuk of raar vindt: vertel dat dan meteen aan
je leerkracht of ouders, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
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5.










Reageer nooit op e-mailberichten die niet prettig zijn en meldt het bij je leerkracht.
Verstuur ook zelf zulke mailtjes niet. Meestal is te achterhalen wie een mailtje heeft
verstuurd.
Stuur met e-mailberichten nooit een foto van jezelf, de leerkracht, of je medeleerlingen over internet zonder toestemming van je leerkracht of je ouders.
Internet
Op school mag je gebruikmaken van het leerling wifi-netwerk.
Als je op internet zit blijf je altijd vriendelijk. Iemand anders beledigen mag niet.
Je mag geen films en muziek downloaden op de schoolcomputer. Als je dit wilt
gebruiken voor een lesopdracht, vraag je eerst aan leerkracht of je iets mag
downloaden.
Op school mag je geen gebruik maken van social media.
Geef nooit je naam met je adres en telefoonnummer door als daar op een website
om wordt gevraagd. Wil je dit toch doen, vraag dan altijd aan je leerkracht of dit
mag.
Het is verboden websites te bezoeken
o waar je kunt gamen of gokken of zoiets
o die niet fatsoenlijk zijn
o die agressief zijn
o die discrimineren, racistisch of seksueel getint zijn
Vertel het meteen aan je leerkracht als je informatie ziet, waardoor je je niet prettig
voelt.

6. Filmpjes en foto’s
 Toestemming is HEEL belangrijk!
 Je mag niet zomaar filmpjes of foto’s maken op school. Hiervoor heb je altijd
toestemming nodig van leerkracht.
 Deze filmpjes en foto’s mag je óók niet gebruiken of delen zonder toestemming.
 Je mag nooit anderen filmen als zij niet weten dat ze gefilmd worden.
 Je mag nooit anderen filmen als zij dat niet willen.
 Je mag nooit foto’s van anderen maken als zij dat niet willen of weten.
 Deze regels gelden ook voor geluidsopnames!
7. Social media
 Social media is op school niet toegestaan!
 Maak nooit afspraakjes met iemand, die je op internet hebt ontmoet. Je weet nooit
zeker met wie je afspreekt.
 Val anderen niet lastig via het internet.
 Cyberpesten is niet toegestaan en gewoon niet oké. Niemand vindt het leuk om
gepest te worden, ook niet op internet.
8. Je eigen apparaten
 Je mag niet zomaar de mobiel van iemand anders pakken of gebruiken.
 Je mag NOOIT iets filmen, opnemen of fotograferen zonder toestemming van
leerkracht.
 Wil je je ouders bellen? Vraag eerst leerkracht of dit mag. De leerkracht kan ook
bellen als dit nodig is.
 Deze regels gelden ook voor andere digitale apparaten, zoals spelcomputertjes of
smartwatches.
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9.




Telefoongebruik onderbouw
Aan het begin van de schooldag lever je je mobiel in bij de leerkracht.
De leerkracht legt de mobiel in de kluis.
Aan het eind van de dag krijg je je mobiel weer terug.

10. Telefoongebruik midden en bovenbouw
 Aan het begin van de schooldag mag je je mobiel inleveren bij de leerkracht.
 Indien je ervoor kiest om je mobiel bij je te houden, is dit op eigen risico. Je mobiel
moet dan uit het zicht blijven.
 Voor schooltijd en tijdens de pauze mag je op je mobiel.
 Gebruik je de mobiel tijdens de les zonder toestemming, dan krijg je een
waarschuwing. Reageer je niet op de juiste wijze dan wordt je mobiel voor de rest
van de dag in beslag genomen.
 Aan het eind van de dag krijg je je mobiel weer terug.
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