Protocol e-mail en internet St. Bonifatius
Computers en Laptops
Wij zorgen dat wij goed omgaan met de computers, laptops, muizen en koptelefoons.
Wanneer een computer of laptop gebruikt worden wordt het na afloop ook weer goed afgesloten. De laptops
worden na gebruik weer terug gezet in de laptopkar.
Aan het einde van de dag worden alle laptops weer opgeladen.

Email en internet
Wij zijn als team verantwoordelijk voor een goed internet- en emailgebruik.
Het is financieel niet mogelijk om internet te filteren. Daarbij komt dat elke leerling moet leren om
"echt""verantwoordelijk te zijn voor zijn / haar handelswijze.
Wij hopen op een goed gebruik van Internet; waarbij we ons realiseren dat het een geweldig medium is.
Alle leerkrachten, leerlingen en ouders worden op de hoogte gesteld van de volgende regels:

E-mailen
a/ Elke leerling/groep krijgt een eigen e-mailadres.
b/ Je mag het e-mailadres, inlognaam en
wachtwoord niet veranderen.
c/ Je mag alleen gebruik maken van e-mail als de
leerkracht of hulpouder die erbij is, toestemming heeft gegeven.
d/ Verstuur alleen e-mailtjes die bij de opdracht van
school horen.
e/ E-mailtjes van onbekenden meld je direct aan de
leerkracht.

Internetten
a/ Je mag alleen gebruik maken van Internet als je
leerkracht/ hulpouder er is of je hebt daarvoor
toestemming gekregen.
b/ Zoek op Internet alleen onderwerpen die met
opdrachten van school te maken hebben.
c/ De leerkracht of hulpouder zal goede sites aanreiken
in de groep of op de dag- of weektaak.
d/ Je mag niets downloaden zonder toestemming van
de leerkracht.
e/ Je mag niet chatten.
Kom je per ongeluk op een "verkeerde" site, meld dit direct aan de leerkracht.
Wie bewust "verkeerde" sites zoekt, verliest zijn / haar recht om gebruik te maken van Internet.
De ouders zullen daarvan direct op de hoogte worden gesteld.
Wie een ander opdracht geeft om "verkeerde sites" op zijn / haar computer te zoeken via Internet,
verliest ook zijn / haar recht om gebruik te maken van Internet.
Ook hier zullen de ouders direct op de hoogte worden gesteld.
Succes!

