Laptop-protocol Elde College
Het gebruik van de laptops op school kent de volgende regels:

1. In de les wordt de laptop pas gebruikt als de docent dat aangeeft.
2. Chatten op school mag niet.
3. Op school speel je geen spelletjes op de laptop, ook niet in de aula of een andere
pauzeruimte. Het is pas toegestaan als de docent dat voor de les noodzakelijk acht.
4. Tijdens de lessen LO is de laptop in je kluisje!
5. Zet je laptop nooit zomaar ergens neer en leen hem zeker niet uit, weet dat je er zelf
verantwoordelijk voor bent.
6. Tijdens pauzes en tussenuren is je laptop in je tas of in je kluis.
7. Bewaar de laptop in de bijgeleverde hoes en behandel de laptop voorzichtig. Dit in
verband met onnodige beschadigingen. Op schade ontstaan door onvoorzichtig
gedrag zit geen garantie. Laat ook tijdens het gebruik van de laptop, de hoes om de
laptop zitten.
8. Zorg dat je laptop aan het begin van de schooldag volledig is opgeladen.
9. Je zorgt er zelf voor dat je altijd oortjes bij je hebt.
10. Tijdens de les mag je alleen iets downloaden of surfen op het Internet als je
toestemming hebt van je docent.
11. Als je mailtjes krijgt die vervelend zijn, meld dat dan aan je ouders/verzorgers en je
mentor. Dan kunnen er gepaste maatregelen genomen worden.
12. Geef geen persoonlijke informatie (wachtwoorden en zo) aan anderen. Open geen
mail van mensen die je niet kent en ga verstandig om met internet.
13. Het is op internet niet toegestaan om sites te bezoeken die pornografisch,
discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.
14. Het is voor schoolzaken niet toegestaan om e-mail anoniem of onder een fictieve
naam te versturen.
15. Het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende, beledigende, seksueel getinte,
racistische, of discriminerende berichten te verzenden of door te sturen.
16. Het downloaden van programma's is op school niet toegestaan, of de docent geeft
aan dat het noodzakelijk is.
17. Bewaar bestanden (documenten, werkstukken, enz.) op je One-drive, niet op je
laptop. Als de laptop het softwarematig niet meer doet, kan er op school een “image”
teruggezet worden (alleen als je een laptop hebt van de Rentcompany) om de laptop
in de oorspronkelijke staat te herstellen. Alle data (jouw bestanden) zijn dan weg.
Het overtreden van deze regels leidt tot passende maatregelen.

