Het gebruik van social media op de Prins Clausschool
Het gebruik van informatie- & communicatietechnologie
Informatie- en communicatietechnologie is de laatste jaren op de Conexus-scholen sterk
gegroeid en alledaags gemeengoed geworden. Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van
ICT is het “protocol e-mail-, netwerk- en internetgebruik” opgesteld en leidend. In deze
gedragscode zijn enkele hoofdpunten opgenomen. Voor de exacte afspraken wordt
verwezen naar het voornoemde protocol.
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Software en Hardware
Het installeren van software valt onder verantwoordelijkheid van het BICT-team.
Als anderen software installeren, is er altijd eerst overleg met het BICT-team.
De aanschaf van hardware geschiedt altijd via Conexus ICT.
Onderhoud en klachten afhandeling verloopt via Conexus ICT.
Meldingen via ICT-helpdesk.
Er wordt geen illegale software gebruikt. Licenties dienen aanwezig te zijn.
Internet – E-mail – Netwerk
Als kinderen op internet zijn, is er toezicht. Van tevoren wordt afgesproken wat
kinderen op internet gaan doen.
Bij internetgebruik is het met opzet bezoeken van discutabele sites (grof woordgebruik
– racisme – discriminatie – seks – porno – geweld) niet toegestaan.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.
Downloaden en uploaden geschiedt alleen na toestemming van de leerkracht waarbij
regels en wetten m.b.t. copyright in acht worden genomen.
Het is op school kinderen niet toegestaan privégegevens of schoolgegevens door te
geven aan allerlei instanties. Leerkrachten dienen hiermee zorgvuldig om te gaan.
Hetzelfde geldt voor het leggen van persoonlijke contacten, bestellen van producten of
lid worden van organisaties en het aanmelden bij e-zines.
Chatten, versturen van SMS-berichten en deelnemen aan nieuwsgroepen is alleen
toegestaan als dit past binnen het onderwijsconcept.
Persoonlijke en gevoelige informatie mag niet op het openbare deel van het netwerk
komen. Dit geldt ook voor foto’s als daarvoor geen toestemming is.
Bij alle ICT-activiteiten wordt alleen gebruikt gemaakt van je eigen persoonlijke
gegevens of die van de school.
Onprettige, vreemde e-mails worden niet beantwoord en gemeld aan de leerkracht.
E-mailen dient te passen binnen het onderwijsconcept.
Voor e-mail geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen inzien.

C. Website
·
Eindverantwoordelijke voor de inhoud van de website van de school is de directeur.
·
De directeur kan het beheer van de website uitbesteden aan een webmaster.
·
Voordat de webmaster de website op het net publiceert, dan wel er enige aanpassing
in aanbrengt dient hij/zij de voorafgaande toestemming van de directeur te hebben.
·
Naast de directeur of de webmaster heeft niemand het recht op enigerlei wijze
toevoegingen aan dan wel aanpassingen te doen op de website van de school.
D. Mobiele telefoons
·
Leerlingen nemen geen mobiele telefoons mee naar school.
·
Leerkrachten zetten hun mobiele telefoons uit tijdens lessen en vergaderingen.
·
In overleg met de directeur c.q. de leerkracht kan daar van afgeweken worden.

