Voor het gebruik van BYOD zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt:
•
Ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar laptop. Schade is voor eigen rekening/verzekering.
Schade toegebracht aan derden is ook voor eigen rekening.
•
De school maakt gebruik van Office 365. Hierin zitten o.a. Word en Powerpoint. Je hoeft deze
dus niet zelf aan te kopen.
•
Zorg dat je laptop voor de les is opgeladen (thuis). Is je laptop toch een keer leeg, meld dit bij
binnenkomst aan de docent en ga dan in een hoek van de klas zitten waar een stopcontact is. Zorg
ervoor dat je een lader bij je hebt of tenminste in je kluisje!
•
In de klas wordt de laptop alleen gebruikt voor lesopdrachten. Facebook, spelletjes,
WhatsApp voor pc e.d. zijn absoluut verboden.
•

Je werkt alleen op je eigen laptop en zit dus niet aan andermans toestel zonder toestemming.

•

Zorg dat je altijd oortjes/koptelefoon bij je hebt om aan te kunnen sluiten.

•
Houd er rekening mee als je met een hele klas video’s kijkt in HD het netwerk erg zwaar
belast wordt en de snelheid drastisch omlaag gaat ten koste van jezelf en andere klassen in de buurt.
•
Tijdens de les mogen er geen flesjes drinken op de tafel staan. Het is ook niet aan te raden
om drinken samen met je laptop in eenzelfde tas te hebben zitten i.v.m. lekken.
•
Laat je tas met je laptop niet onbeheerd achter op de gang. Berg je laptop op in je kluisje als
je die langere tijd niet gebruikt.
•
Zorg ervoor dat er in je tas zo weinig mogelijk druk komt te staan op de beeldschermzijde van
je laptop i.v.m. schade.
•
Loop niet van het ene lokaal naar het andere met een open laptop, zorg dat je toestel in een
hoes zit.
•
Het is verboden om tijdens de les gebruik te maken van je webcam. Alleen de docent geeft
hiervoor toestemming!
•

Het downloaden van spellen en films via het schoolnetwerk is niet toegestaan.

•
De school blokkeert standaard een aantal sites middels een internetfilter. Het trachten
omzeilen van deze blokkade is verboden. Als je toch een geblokkeerde site nodig hebt voor
schoolwerk dan kan je docent aan ICT vragen om die blokkade op te heffen. Dit kan 1 werkdag duren
voor de aanvraag tot opheffing is doorgevoerd.
•
Wanneer je laptop defect is, zorg je zo snel mogelijk dat hij gerepareerd wordt. Als je de
laptop bij The Rent Company hebt gekocht ruil je op school het defecte toestel in voor een
leentoestel. Heb je zelf een laptop gekocht dan ben je zelf verantwoordelijk voor de reparatie.
•
Digitaal toetsen: Door middel van de laptop kan er een digitale toets afgenomen worden
i.p.v. op papier. De regels voor spieken/fraude blijven hetzelfde als bij een papieren toets. Je
raadpleegt dus geen andere “bronnen” tijdens het maken van je digitale toets. (Denk hierbij vooral
aan het raadplegen van internet voor het opzoeken van antwoorden.) Tijdens zo’n toets zal een
docent ook achteraan in de klas zitten om de schermen te kunnen zien.

