
Do’s & Don’ts bij computergebruik

Wij streven er naar om al onze leerlingen voldoende toegang te geven tot interactief onderwijs. 
De bekendste vorm is ELO (elektronisch leeromgeving).
Veel leerlingen willen een plekje achter de computer bemachtigen en dan is het niet fijn als je moet
wachten. We blijven werken aan voldoende computerplekken en gelukkig kunnen wij jullie dit al in
ruime mate bieden. Denk bijv. aan mediatheek, studieruimte, 80-gang, laptopkarren.
Om het computergebruik voor jullie en voor ons goed te laten verlopen, maken wij graag een paar
afspraken met jullie.

Wat doe je als je gebruik wil maken van de computer? 

Lever dan je leerlingenpas in bij de aldaar aanwezige docent of onderwijsassistent 
Gebruik je persoonlijke inlogcode. Gebruik nooit de inlogcode van een ander! 
Je mag de computer maximaal 1 lesuur gebruiken
Je mag maximaal met twee personen achter de computer. Één van de twee levert dan 
zijn/haar pas in. 
De computer mag alleen gebruikt worden voor schoolgerelateerd werk. 

Waar je de computer niet voor mag gebruiken.. 

Programma’s installeren die niet door het Revius Lyceum zijn geleverd.
Internet gebruiken voor websites met pornografische, racistische, discriminerende, 
beledigende, of aanstootgevende bedoelingen of  websites die schade toebrengen aan de 
computer.
Pesten, dreigen of aanzetten tot geweld in elke vorm.

 Apparaten (bijv. mp3 spelers, oordopjes, USB sticks) aansluiten zonder overleg met de
docent/onderwijsassistent verantwoordelijk personeelslid.
Chatten met andere programma’s dan door de school aangeboden (mag wel bijvoorbeeld met 
de ELO).
Gebruik  van “spel” programma’s via internet uitgezonderd educatieve spelletjes die behoren
bij de lesmethoden.
Spam of schadelijke bestanden versturen naar andere personen.
Schade aanbrengen aan de computer of bijbehorende apparatuur.
Programma’s of bestanden kopiëren die eigendom zijn van de school.
Gebruik maken van de computers voor illegale zaken.

Je snapt dat wij deze regels moeten stellen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier heeft van de 
computers. Houd je je niet aan de regels die horen bij goed computergebruik, dan zal de 
docent/onderwijsassistent (eventueel in overleg met de rector) een passende straf opleggen. 
Dit kan variëren van het inleveren van je leerlingenpas (1 dag, een week, een maand)
tot schorsing. Maar zo ver laat je het vast niet komen!

Veel plezier met je schoolcomputer.

Lees voor computer ook smartboard of laptop


