Protocol Laptop Gebruik 2015/ 2016
Beste leerling,
In dit protocol staan dingen waar je aan moet denken nu je een laptop krijgt,
die je op school gaat gebruiken als ondersteuning van je lessen.
Een laptop is een kwetsbaar en kostbaar ding en veel van de dingen die we
noemen, gaan over voorzichtig en verstandig omgaan met je laptop.
Tijdens de lessen digitaal rijbewijs leer je ook nog heel veel over hoe je het
beste met je laptop kunt omgaan.
1. De laptop is tijdens vervoer gesloten. Dit voorkomt (grote) schade als de
laptop valt of ergens tegenaan stoot.
2. Bij les- of lokaalwisselingen zit je laptop in de sleeve (beschermhoes) en in
je tas. Ook buiten school vervoer je je laptop zorgvuldig in de sleeve en in
je tas.
3. De laptop wordt in eigen beheer gehouden. Als de laptop niet wordt
gebruikt, wordt deze in je kluisje opgeborgen. Een zoekgeraakte laptop is
namelijk niet verzekerd!
4. De laptop wordt enkel en alleen gebruikt door de eigenaar!
5. De laptop is vanzelfsprekend niet bestand tegen vocht/ water. Bij vervoer
in tassen e.d. worden daarom drinkwaren apart van de laptop gehouden..
6. Op school gebruik je je laptop op een tafel. In het atrium werk je aan je
laptop op de tafels met een schuin tafelblad. In de mediatheek kun je met
je laptop werken aan schoolopdrachten.
7. De laptop wordt op de fiets goed verpakt meegenomen: we adviseren een
fietstas of rugzak, omdat je laptop op je bagagedrager erg veel schokken
krijgt.
8. Zorg ervoor dat je bij aanvang van een nieuwe lesdag met een opgeladen
laptop naar school komt. Neem je laptop daarom iedere dag mee naar
huis!
9. Heb je je laptop niet bij je in de les dan krijg je een aantekening in Magister
bij boeken vergeten.
10. Je laptop wordt op school gebruikt bij het leren. Het gebruik van “social
media” (Facebook, Twitter, enz.) tijdens de les is niet toegestaan, behalve
als de docent daar toestemming voor heeft gegeven.
11. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is
streng verboden.
12. Het kwetsen, pesten of anderen beschadigen via “social media” wordt niet
getolereerd. Ook het openbaar maken van foto-, film- en
geluidsfragmenten van anderen en schoolsituaties, zonder uitdrukkelijke
toestemming, is verboden.
13. Als je muziek of geluidsfragmenten beluistert doe je dat met oortjes of een
koptelefoon op en alleen met toestemming van de docent.
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