ICT protocol voor BC

BROEKHIN

Leerlingen van BC BROEKHIN die gebruik willen maken van de faciliteiten van het schoolnetwerk en de
electronische leeromgeving (ELO) It's-Learning dienen onderstaande richtlijnen na te volgen.

Inloggegevens
Elke leerling ontvangt een persoonlijke inlog-naam en wachtwoord. Zonder deze gegevens is het niet
meer mogelijk gebruik te maken van computerapparatuur op school.
Alle computer- en internetactiviteiten van de leerling dienen in direct verband te staan met werkzaamheden voor school.
Alle computer- en internetactiviteiten van de leerling worden op naam opgeslagen (gelogd), bewaard en gecontroleerd.
Leerlingen, die zich niet aan de afspraken houden, zullen aansprakelijk gesteld worden voor alle directe gevolgen van
hun handelen alsmede gevolgen die hieruit nog voortvloeien. Hen zal tevens tijdelijk dan wel definitief de toegang tot
de faciliteiten worden ontzegd en er zullen passende disciplinaire maatregelen tegen hen worden genomen.
Dit geldt ook voor feiten geconstateerd tijdens het (achteraf) controleren van de opgeslagen computer- en
internetactiviteit
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Je gedraagt je op internet en het schoolnetwerk even correct als je in het gewone leven behoort te doen. Je
beseft daarbij voortdurend dat er altijd een mens achter de machine zit.
Je respecteert de privacy van anderen en gaat daar altijd zorgvuldig mee om.
Je verstuurt binnen It's Learning en het schoolnetwerk uitsluitend berichten naar mensen voor wie je op dat moment
een zinvolle boodschap hebt. De taal waarin de boodschappen gesteld worden getuigt van respect voor de persoon
en zijn of haar mening.
Het gebruik van alle computerfaciliteiten op school en It's-Learning staat altijd in direct verband met
schoolactiviteiten.
Je respecteert het copyright. Je vermeldt, wanneer je materiaal van anderen binnen It's-Learning of elders van
internet overneemt en waar het vandaan komt.
Je zorgt dat alle informatie die je via It's-Learning aanbiedt legaal is. Je plaatst nooit illegale software of bestanden
Je plaatst geen aanstootgevende of anderszins ongewenste afbeeldingen of teksten binnen It's-Learning en/of het
schoolnetwerk.
Je bevordert op alle mogelijke manieren het zinvolle gebruik van It's Learning en de computerfaciliteiten op school .

Account gegevens
Deze account gegevens zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk! Deze mogen onder
geen enkele voorwaarde worden uitgeleend! Ga hier zorgvuldig mee om!
Vanaf schooljaar 2009/2010 zijn de inlognaam en wachtwoord voor zowel schoolnetwerk als voor
It's Learning gelijk. Let op: het wachtwoord voor het schoolnetwerk kan niet worden gewijzigd!
Voor It's Learning kan eventueel, na eerste aanmelding, het wachtwoord hiervan worden gewijzigd.
Vul in elk geval via "mijn instellingen" en "Instellingen wijzigen" je eigen email-adres in, zodat je bij It's
Learning altijd een (nieuw) wachtwoord kunt opvragen, mocht je dit eens vergeten zijn.

