Veilig en verantwoord gebruik van ICT
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is op de scholen van Kans & Kleur een alledaags gemeengoed
geworden. Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van ICT gelden de volgende afspraken.
Software en Hardware
Het installeren van software valt onder verantwoordelijkheid van de ICT’er. Als anderen software installeren, is
er altijd eerst overleg met de ICT’er.
Schoolsoftware wordt door kinderen niet thuis gebruikt, met uitzondering van thuisversies.
Diskettes, cd-rom’s en dvd’s die kinderen mee naar school brengen, mogen alleen gebruikt worden na
toestemming van de leerkracht en/of ICT’er.
Medewerkers en leerlingen maken binnen de schoolcontext alleen gebruik van legale software. Licenties dienen
aanwezig te zijn.
Internet – E-mail – Netwerk
Het is leerlingen en medewerkers op school niet toegestaan met opzet discutabele sites (grof woordgebruik –
racisme – discriminatie – seks – porno – geweld) te bezoeken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer zij op een
ongewenste, onbedoelde site komen en ongewenste contacten hebben via internet.
Leerlingen mogen alleen met toestemming van de leerkracht bestanden downloaden en uploaden waarbij regels
en wetten m.b.t. copyright in acht worden genomen.
Het is leerlingen niet toegestaan op school via internetsites:



privé-gegevens of schoolgegevens door te geven via internetsites aan instanties.



persoonlijke contacten te leggen;



producten te bestellen of lid te worden van organisaties;



zich aan te melden bij e-zines.

Medewerkers dienen met het bovenstaande zorgvuldig om te gaan.
Leerlingen mogen alleen met toestemming van de leerkracht e-mailen, chatten, SMS- en andere tekstberichten
versturen en deelnemen aan nieuwsgroepen als dit past binnen de lesactiviteit. Voor e-mail geldt het
briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van
leerlingen en de inhoud van whatsapp-groepen die deel uitmaken van de schoolomgeving inzien.
Medewerkers en leerlingen mogen geen persoonlijke en gevoelige informatie plaatsen op open delen van het
internet.
Scholen plaatsen geen foto’s van leerlingen op websites zonder toestemming van ouders als deze leerlingen
herkenbaar zijn.
Bij alle ICT-activiteiten wordt alleen gebruik gemaakt van eigen persoonlijke gegevens of die van de school.
Leerlingen mogen onprettige, vreemde e-mails niet beantwoorden en moeten deze melden aan de leerkracht.
Website
Eindverantwoordelijke voor de inhoud van de website van de school is de directeur. De directeur kan via een
interne regeling 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.

Mobiele telefoons
Leerkrachten kunnen beslissen mobiele telefoons in te zetten in het onderwijs. Zijn de telefoons niet nodig om
de onderwijstaak uit te voeren dan staan ze uit.
Iedere school hanteert schoolspecifieke regels over het bewaren van de mobiele communicatiemiddelen van
leerlingen tijdens de schooltijden.
Kans & Kleur draagt geen verantwoordelijkheid voor de mobiele telefoons van leerlingen tijdens
schoolactiviteiten.
In bijzondere gevallen kan de directeur toestemming geven aan de leerling of de leerkracht een telefoon tijdens
de les aan te houden.

