Spelregels laptopgebruik
A. Zuinig zijn op je laptop
1. Je laat je laptop nooit onbeheerd achter
De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of stukgaan van je laptop. Een
verzekering keert niet uit als je laptop is gestolen, omdat je hem onbeheerd hebt
achtergelaten. Blijf in de buurt van je laptop of berg hem op in je kluisje.
2. Je werkt alleen zelf op je eigen laptop
Je komt niet aan een laptop van een andere leerling, leent geen laptop of gaat
niet op een laptop werken zonder toestemming van de eigenaar van die laptop.
3. Je beschermt je laptop bij het inpakken van je rugzak/tas
Zorg dat de beeldschermkant van je laptop nooit aan de buitenkant van je
rugzak/tas zit. Plaats daarom je laptop tussen je boeken. Berg in je
beschermhoes geen accessoires aan de beeldschermkant van je laptop op,
zodat deze accessoires geen druk kunnen uitoefenen op het beeldscherm.
4. Je houdt je laptop uit de buurt van vocht
Zorg dat je laptop op tafel of in je tas niet in aanraking komt met drank of vocht.
Drink niet tijdens het werken met je laptop. Bescherm je laptop in je tas tegen
lekkende drankflesjes of een regenbui.

B. Vervoer van je laptop
1. Je bergt je laptop veilig op als je van lokaal of werkplek wisselt
Je laptop zit bij verplaatsingen in een beschermhoes (sleeve) en in je rugzak/tas.
Loop nooit met een laptop onder je arm of open laptop in je handen. Zo voorkom
je schade als je ergens tegenaan stoot of als de laptop valt.
2. Je vervoert je laptop tussen school en thuis op een veilige manier
Je laptop zit tijdens het vervoer in een beschermhoes en in een gepolsterde en
waterdichte rugzak/tas. Plaats je laptop niet onder de snelbinders van je
bagagedrager vanwege druk op het beeldscherm en schokken tijdens het
transport.

C. Beschikbaarheid van je laptop
1. Je hebt jouw laptop elke les bij je in je rugzak/tas
Uitzonderingen zijn gymlessen of als je docent vooraf aangeeft dat de laptop in
een les niet wordt gebruikt. Je laptop wordt gezien als een leerboek. Heb je geen
(opgeladen) laptop bij je, dan noteert de docent in Magister ‘boeken vergeten’.
2. Je hebt altijd een voldoende opgeladen laptop bij je
Plaats je laptop elke avond thuis aan een oplader, zodat je laptop aan het begin
van een schooldag volledig is opgeladen. Zorg er ook voor dat je laptop aan het
begin van een les voldoende is opgeladen. Neem dus een oplader mee als je
accu snel leegloopt. In het studiehuis en de mediatheek zijn extra stopcontacten
om je laptop tussen de lessen op te laden. Maak geen onnodig gebruik van je
laptop buiten de lessen, zodat je laptop minder snel leeg raakt.
3. Je hebt in-ear oordopjes (‘oortjes’) bij je
Je gebruikt je oordopjes voor muziek of geluid alleen na toestemming van je
docent. Geen koptelefoons omdat je dan moeilijker aanspreekbaar bent.
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D. Gebruik van je laptop
1. Je gebruikt je laptop tijdens de les alleen na toestemming van je docent
Je haalt de laptop tijdens de les alleen uit je tas en bergt hem daarin ook weer op
als je docent dat aangeeft.
2. Je zet de speakers, microfoon en webcam van je laptop op school uit.
Hierdoor stoor je andere mensen niet. Het maken of tonen van foto-, film of
geluidsopnames van personen en schoolsituaties zonder uitdrukkelijke
toestemming van schoolmedewerkers of leerlingen is verboden.
3. Je gebruikt de laptop op school alleen voor schoolwerk
Je mag je laptop alleen gebruiken voor games, chatprogramma’s, funsites of
social media als een schoolmedewerker daarmee instemt.
4. Je slaat bestanden op in een overzichtelijke mappenstructuur
Een handige indeling is schooljaar  vak  thema/onderwerp/hoofdstuk 
onderdeel/paragraaf  bestandsinhoud.
5. Je gebruikt laptops van school tijdens toetsen
Onze school heeft schoollaptops voor de afname van (digitale) toetsen, ook met
Kurzweil voor leerlingen met dyslexie. Je eigen laptop is alleen onder bepaalde
voorwaarden bij alle toetsen toegestaan met een schriftelijke verklaring van een
specialist waaruit blijkt dat het werken met een laptop noodzakelijk wordt geacht
vanwege een stoornis zoals dyslexie of motorische handicaps.

E. Veilig werken met je laptop
1. Je houdt je aanmeldgegevens geheim
Bescherm de inhoud van je laptop met een wachtwoord, pincode, swipe-patroon
of vingerscanner. Vergrendel je laptop met Windows-toets + L als je je laptop
verlaat. Zorg dat niemand je aanmeldgegevens kent en geef ze nooit aan een
ander. Jij bent verantwoordelijk voor wat er onder jouw account gebeurt.
2. Je bent terughoudend met het installeren van software
Het installeren van software voor privégebruik is op eigen risico. In het ergste
geval, bijvoorbeeld een crash, ben je alle bestanden en software kwijt.
3. Je voorkomt dat je je bestanden kwijt kan raken
Sla je bestanden altijd op meerdere locaties op, bijvoorbeeld naast je laptop ook
in de cloud (= online), op een externe harde schijf of USB-stick. Gebruik voor
cloudopslag bij voorkeur de OneDrive-map van je Office365-schoolaccount.
4. Je gedraagt je fatsoenlijk
Het gebruik van pornografische, racistische of gewelddadige inhoud/software is
streng verboden. Ook het kwetsen, pesten of beschadigen van andere personen
via je laptop wordt niet geaccepteerd.
5. Je meldt misbruik
Als je merkt dat iemand de fatsoenregels overtreedt of op een andere ongepaste
manier gebruik maakt van (online) software of hardware op zijn eigen laptop of
de laptop van iemand anders, dan meld je dat bij een schoolmedewerker.
Voorbeelden zijn het tonen of verspreiden van kwetsende beelden of teksten of
het maken van opnames van personen of situaties zonder toestemming.
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F. Storingen op je laptop
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van je laptop
Als je een laptop via school/Campusshop hebt aangeschaft en die gaat stuk of is
in reparatie, dan kun je bij de mediatheek na vertoon van een reparatiebon of
briefje van je ouders voor maximaal vijf dagen een laptop lenen. De laptop kun je
aan het begin van de schooldag bij de mediatheek ophalen en moet je aan het
eind van de schooldag weer inleveren. Als je de laptop niet via
school/Campusshop hebt aangeschaft, zorg je zelf dat je op school een
vervangende laptop bij je hebt.
2. Je kunt kleine (technische) problemen op school laten oplossen
Voor kleine problemen, zoals inlog- of wifi-problemen en installatie van of werken
met Office365, Magister of Learnbeat, kun je terecht bij de ICT Dienst.
De ICT Dienst verricht geen reparaties aan hardware en voert geen herinstallatie
van besturingssystemen of niet-schoolgebonden software uit.
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