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Richtlijnen voor het gebruik van digitale leermiddelen op school
1. Gedragscode iPad: goed gebruik van de iPad houdt in:
●
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●
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dat de batterij van je iPad ’s morgens opgeladen is;
dat je een hoofdtelefoon/oortjes bij je hebt;
dat je een toegangscode en/of Touch-ID instelt;
dat je het toestel en scherm proper en buiten bereik van eten en drinken houdt;
dat je je toestel nergens onbeveiligd achterlaat;
dat de meegeleverde beschermhoes, die hoeken en scherm beschermt, steeds rond
de iPad zit;
dat het gebruik van je iPad het normale lesverloop ondersteunt en niet remt;
dat je op elk moment een recente reservekopie van je iPad hebt op het internet via
de iCloud dienst van Apple;
dat je iPadOS up-to-date is; je installeert deze buiten de lesuren;
dat je het geluid uitzet, tenzij de leerkracht je toestemming geeft om het aan te
zetten;
dat je de wachtwoorden van je Apple ID en je accounts van de school (Smartschool,
Office 365 en Google) van buiten kent;
dat wanneer je op je iPad je eigen apps installeert er steeds voldoende ruimte
moet zijn voor de benodigde apps en documenten van de school;
dat je je iPad binnen de gebouwen enkel gebruikt in het klaslokaal en buiten enkel
als je zit op een bank, aan de picknicktafels of in het amfitheater;
dat je binnen de schoolgebouwen geen persoonlijke apps maar enkel de apps van
de school gebruikt;
dat je enkel je eigen iPad meeneemt op schoolexcursies indien de begeleidende
leerkrachten daartoe beslissen;
dat je je iPad niet op de hoek van de bank zet;
dat je je iPad verantwoord opbergt in de boekentas zodat hij niet gekneld zit;
dat je de iPad en hoes niet personaliseert door tekeningen, klevers en dergelijke.
Het toestel blijft immers eigendom van de school.

2. Wat kan niet?
● je wachtwoorden uitwisselen of gebruik maken van iemand anders inloggegevens
● toegang verschaffen tot accounts van anderen, zelfs als je het wachtwoord van
iemand anders krijgt
● opzettelijk schade toebrengen aan je eigen iPad of aan die van een ander
● je iPad uitlenen aan iemand anders
● illegale software op je iPad downloaden of gebruiken
● je iPad gebruiken voor strafbare activiteiten
● ongepaste inhouden op je iPad installeren en/of verzenden.
● bètaversies van iOS installeren.

● mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/extern)
tijdens de lessen zonder toestemming van de leerkracht
● wijzigingen aanbrengen aan de instellingen geactiveerd door de school
● apps verwijderen die door de school geïnstalleerd werden
● het MDM (Mobile Device Management)-profiel van de iPad verwijderen, wijzigen of
omzeilen.
3. Het schoolnetwerk is alleen bestemd voor leerlingen en personeel van de school.
4. Leerlingen gaan nooit een lokaal binnen zonder bevoegd personeel. Ze wachten buiten
tot de leerkracht er is. Zij werken nooit zonder toezicht op de computers.
5. Bij opzettelijke schade aan de apparatuur worden de financiële gevolgen na overleg met
de ICT-coördinatoren en directie op de leerlingen verhaald. Onder opzettelijke schade
wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen (graffiti
inbegrepen) aan de toestellen, het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen,
het wissen of wijzigingen van instellingen en van de software.
6. Het bekijken en verzenden van onder andere porno, racistische of andere
discriminerende of schokkende content,... is verboden. Als bij toeval toch dergelijke
beelden of berichten worden opgeroepen, wordt dit onmiddellijk aan de leerkracht
gemeld.
7. Elke toepassing die de leerling realiseert op school of in verband met school, is vrij van
pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud. Ze bevat geen
informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen
Smartschool
8. Iedere leerling heeft zijn eigen omgeving die beveiligd is met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
Andere gebruikers (leerlingen of leraren) hebben geen toegang tot deze persoonlijke mail,
documenten, agenda...
Bij de aanvang van het schooljaar krijgt elke leerling een gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze aanmeldingsgegevens zijn strikt persoonlijk en dienen dus veilig te worden bewaard.
Op Smartschool zelf vindt de leerling een beknopte handleiding en bij de eerste
aanmelding moet hij of zij zich akkoord verklaren met de eindgebruikersovereenkomst.
Deze kan nadien nog rustig nagelezen worden op Intradesk. Zo mogen ze alleen
aanmelden met hun eigen gebruikersnaam. Pogingen om de aanmeldingsgegevens van
anderen te weten te komen of te gebruiken vormen een schending van de privacy. Spam
of cyberpesten via Smartschool worden niet getolereerd.
Elk oneigenlijk gebruik van Smartschool kan leiden tot een ordemaatregel.
Algemeen
9. Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen.
Overtreders hiervan worden in overeenstemming met het reglement gesanctioneerd; hen
kan tijdelijk of permanent de toegang tot het netwerk en/of Smartschool worden
ontnomen.

