
Reglement ict-voorzieningen S.S.G. Scheldemond 
 

1. Dit reglement dient om de continuïteit van de ict-voorzieningen te waarborgen en om verstoring van de 

daarmee verbonden schoolprocessen tegen te gaan. 

 

2. Overtreding van dit reglement leidt tot strafmaatregelen en kan er verder toe leiden dat medewerker en 

leerling de toegang tot bepaalde sites of het gebruik van ict-middelen wordt ontzegd of dat toegang en 

gebruik worden beperkt. 

 

3. Medewerkers en leerlingen mogen de ict-voorzieningen (m.n. pc’s,  printers, scanners, camera’s en 

beamers, alsmede netwerkvoorzieningen, intranet, internet en e-mail) uitsluitend gebruiken voor 

doeleinden die verband houden met werk en studie. 

 

4. Het is medewerkers en leerlingen daarom niet toegestaan om 

- dreigende, beledigende, erotische,  seksueel getinte en/of discriminerende berichten te versturen 

- berichten te versturen die kunnen aanzetten tot haat en/of geweld 

- kettingbrieven en moppen te versturen 

- te veel / te grote bestanden te versturen / te ontvangen - zulks ter beoordeling van de 

applicatiebeheerder(s). 

 

5. Het is medewerkers en leerlingen daarom niet toegestaan om 

- bewust sites te bezoeken die erotisch, pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of 

aanstootgevend materiaal bewaren  

- door middel van internet te handelen in strijd met de wet of in strijd met wat maatschappelijk als 

betamelijk wordt beschouwd 

- zich zonder voorafgaande toestemming van de applicatiebeheerder(s) toegang te verschaffen tot niet 

openbare bronnen op het internet  

- bestanden te downloaden die geen verband houden met werk of studie 

- software en applicaties te downloaden of op te slaan zonder voorafgaande toestemming van de 

applicatiebeheerder(s) 

- spellen te spelen, tenzij deze horen bij het op school gebruikte onderwijsmateriaal. 

 

6. Het is verboden de persoonlijke inlogcode(s) zonder voorafgaande toestemming van de applicatiebe-

heerder door te geven aan derden. 

 

7. Het gebruik van de ict-voorzieningen wordt opgeslagen in logfiles. Deze worden bij vermoeden van 

overtreding van het reglement geraadpleegd en kunnen dienen als bewijs. 

 

8. De schoolleiding kan de applicatiebeheerder(s) opdragen over te gaan tot inhoudelijke gegevenscontrole 

van elke gebruiker van de ICT-voorzieningen van de school wanneer zij daartoe aanleiding ziet. 

 

9. Schade aan de ict-voorzieningen, waaronder begrepen de voorzieningen op school en de intra- en internet- 

en e-mailvoorzieningen, zal worden verhaald op de leerling (bij minderjarigheid op zijn ouders/verzorgers) 

of op de medewerker. 

 

10. Overtredingen van het reglement worden behandeld door de schoolleiding in overleg met de applicatiebe-

heerder(s). Een eventuele sanctie wordt bepaald door de schoolleiding. 

 

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de rector. 

 

12. Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen de volgens dit reglement opgelegde straffen en/of 

ontzeggingen bij de bezwarencommissie  

 

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de directie op 1 november 2005 en heeft op 10 november 2005 

instemming van de MR verkregen. Het reglement wordt van kracht met ingang van 1 december 2005. 

 

 

 


