Internetprotocol Regius College
In dit protocol gaat het om regels met betrekking tot het gebruik van internet op school.
Internet is een informatiebron en een communicatiemiddel. Het is een onderdeel geworden
van vele lesprogramma’s. We willen allemaal dat het gebruikt wordt, op een manier die veilig en respectvol is voor iedereen. Geef altijd het goede voorbeeld!

Gedragsregels veilig internetgebruik voor leerlingen:


De computers op school worden uitsluitend gebruikt voor onderwijs op school. De
medewerkers van de school beoordelen dit.



Wees voorzichtig met het surfen over het internet: jouw gedrag en de websites die
je bezoekt, bepalen in grote mate hoe veilig je online bent.



Behandel mensen online zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Op het Regius
College hebben we altijd respect voor anderen.



Je weet, pesten hoort op onze school niet thuis, dus ook niet via internet. Het verzenden of doorsturen van dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische,
discriminerende berichten doen we niet.



Vertrouw op je gevoel als je mail ontvangt. Als je denkt dat er iets niet klopt, meld
dit dan direct aan de docent.



Geef nooit persoonlijke informatie over jezelf, je familie, vrienden of bekenden
door.



Voor je eigen veiligheid en voor die van anderen: verstuur bij e-mailberichten
nooit foto's.



Je mag geen programma’s downloaden, tenzij de docent of systeembeheerder
daar opdracht toe geeft.



Chatten op de computers op school is niet toegestaan.



Het gebruik van mobiele telefoons is binnen de lesgebonden activiteiten van de
school niet toegestaan.



Medewerkers van de school hebben de bevoegdheid om – bij vermoeden van misbruik – ter plekke bestandsdragers te controleren. De schoolleiding bepaalt welke
medewerkers daartoe de bevoegdheid hebben.
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Als het personeel van de school vermoedt dat je de gedragsregels overtreedt, of
zich zorgen maakt over je computergebruik, zal dit gemeld worden aan je mentor
en/of aan de teamleider en aan je ouders/verzorgers.



Afhankelijk van de aard van het verkeerd gebruik van de computer en internet
zullen er maatregelen getroffen worden.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met ouders, leerlingen en medewerkers van
het Regius College.
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