ICT Protocol MSA – vereenvoudigde versie
Versie: Leerling- en ouder(s)/ verzorgers
Doel van het protocol:
In dit protocol staan de rechten en plichten voor leerlingen bij het gebruik van
netwerk-apparaten op school.
Dat zijn de computers van het centrale netwerk van de school, maar ook eigen
tablets, laptops en telefoons binnen de school.
We spreken regels af om:
a) ernstige storingen te voorkomen
b) te zorgen dat de het netwerk niet te zwaar belast wordt en daardoor langzaam
wordt.
c) te zorgen dat de kosten niet te hoog worden voor de school.
d) te zorgen dat het voor iedereen veilig is om het netwerk te gebruiken.
Docenten en leerlingen, administratie en telefonie gebruiken allemaal hetzelfde
netwerk en iedereen moet dit zonder storingen kunnen blijven doen.
Er wordt gecontroleerd, maar ook daar zijn regels voor:
Er wordt alleen regelmatig gecontroleerd om te kijken of er niet teveel Internet
gebruikt wordt. Als jij erg veel Internet gebruikt, word je daarop aangesproken. Of er
kunnen andere maatregelen genomen worden zoals het afsluiten van je netwerkaccount.
We kijken ook regelmatig of sommige websites die niets met onderwijs te maken
hebben, teveel gebruikt worden. Die blokkeren we dan.
Ook kan er gecontroleerd worden om nare zaken als pestgedrag, racisme,
discriminatie enzovoorts tegen te gaan.
Controle op persoonsgegevens (wat heb je precies gedaan op Internet) kan niet
zomaar gebeuren. Er moet dan wel een vermoeden bestaan dat jij iets verkeerds
gedaan hebt, zoals pesten of beledigen.
Rechten van de leerling:
Je mag vragen of je een overzicht kan krijgen van je persoonsgegevens zoals wij die
op het netwerk opgeslagen hebben. Deze krijg je dan binnen 4 weken.
De gegevens van leerlingen zullen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt
worden (verkocht worden).
Als het netwerk niet veilig was en anderen hebben jouw gegevens kunnen zien, laten
we je dat weten.
Regels over het gebruik van ICT-netwerk, schoolcomputers en je eigen
apparaten binnen de MSA:
Je mag het ICT-netwerk, de schoolcomputers en op de MSA aanwezige eigen
apparaten onder onderwijstijd alleen gebruiken voor schoolwerk.
Dit geldt ook voor het up- en downloaden van bestanden en het beluisteren of
bekijken van streaming media.

Werken met een eigen apparaat binnen het schoolnetwerk is alleen toegestaan op
voorwaarde dat deze is voorzien van een goede antivirusbescherming
Het gebruiken van illegaal verkregen programma’s en/of bestanden mag niet.
Het gebruik van anonymizers of proxy sites is niet toegestaan.
Gebruikers loggen in met hun eigen inlognaam en wachtwoord en werken alleen op
hun eigen account.
Je zorgt zelf voor een goed wachtwoord.
Je mag je inloggegevens nooit aan iemand anders geven. Je blijft zelf altijd
verantwoordelijk voor wat er met je account gebeurt.
Aansprakelijkheid:
Als je eigen apparaat (telefoon, laptop, tablet) kapot gaat of gestolen wordt als je op
school bent, is de school niet aansprakelijk.
Als je schade veroorzaakt aan het schoolnetwerk of aan ICT-apparatuur van de
school, moet je de schade betalen.
Gevolgen als je je niet aan de regels houdt:
Als je je niet houdt aan de afspraken in dit protocol, kan je account geblokkeerd
worden. Je kunt het netwerk dan niet meer gebruiken.
Bij grote overtredingen kun je zelfs geschorst, overgeplaatst of van school verwijderd
worden. Als het nodig is, kan er ook aangifte worden gedaan bij politie.
Instemming ouder-/ leerling deel medezeggenschapsraad:
Dit protocol heeft de instemming verkregen van het deel van de centrale
medezeggenschapsraad van MSA dat uit en door de ouders en de leerlingen is
gekozen.

