REGELS COMPUTERGEBRUIK
Doel
Dit document is bestemd voor medewerkers en leerlingen die gebruik maken van de
ICT-faciliteiten, beschikbaar gesteld op de scholen.
Het privégebruik van de ICT-faciliteiten is in principe niet toegestaan maar wordt
getolereerd binnen de maatschappelijk toelaatbare grenzen. De gebruiker moet zich
daarom onthouden van incorrecte, onfatsoenlijke, onzedelijke, misleidende of
anderszins onrechtmatige handelingen, uitlatingen en discussies.
Het algemene uitgangspunt is dat iedere gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de
ICT-faciliteiten.

Gedragsregels
1. ICT-faciliteiten mogen alleen worden gebruikt met de door Zuiderbos beschikbaar gestelde
faciliteiten (software en hardware);
2. Iedere gebruiker heeft een eigen persoonlijk account en wachtwoord voor het netwerk. Het is
niet toegestaan deze gegevens aan derden bekend te maken of ter beschikking te stellen;
3. De gebruiker opent, dan wel bewaart, geen e-mailberichten en/of bijlagen die hem onbekend,
onzedelijk of anderszins verdacht voorkomen;
4. De gebruiker stuurt, dan wel bewaart, geen mp3-bestanden, filmpjes, plaatjes, animaties c.q.
daaraan gerelateerde bestanden;
5. De afdeling ICT kan op verzoek van het management steekproefsgewijze controle op de naleving
van de gedragscode verrichten;
De afdeling ICT heeft geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens over e-mail en/of het
internetgebruik die tot personen herleidbaar zijn.

Bekendheid
De gedragscode wordt aan alle gebruikers ter beschikking gesteld. De gedragscode kan en zal
herhaaldelijk onder de aandacht van de gebruiker gebracht worden.

Monitoring van leerlingen
Zuiderbos gebruikt software om het PC-gebruik van leerlingen te monitoren i.v.m. het volgen van
de voortgang in de ontwikkeling van de leerling.

Voorbeelden van niet toegestaan gedrag
1. Het verzenden, of bewust ontvangen dan wel bewaren, van e-mail met pornografische en/of
racistische plaatjes, kettingbrieven, tekenfilmpjes en videobeelden;
2. Het bezoeken van websites of deelnemen aan discussiegroepen die politiek,
pornografisch/ethisch beladen of anderszins onoorbaar zijn, tenzij het noodzakelijk is voor het werk
of de studie;
3. Het gebruik van de ICT-faciliteiten voor niet schoolgerelateerde commerciële activiteiten (of het
opzetten en onderhouden van een eigen website voor privégebruik);
4. Het gebruik van toepassingen die de systeemintegriteit kunnen aantasten;
5. Het inbreuk maken op auteursrechten en eigendomsrechten.

Gevolgen van niet toegestaan gebruik van de ICT-faciliteiten
1. De direct leidinggevende of docent van een gebruiker kan bij een gerechtvaardigd vermoeden
van misbruik of fraude een onderzoek (laten) instellen;
2. De direct leidinggevende of docent informeert de betreffende gebruiker waarom, wanneer en
hoe hij op misbruik wordt gecontroleerd;
3. De afdeling ICT mag de registratie van bezochte webpagina’s (het loggen van de
verkeersgegevens) gebruiken voor het onderzoek;
4. De betreffende gebruiker heeft het recht de bij het onderzoek verkregen gegevens in te zien;
5. Het strijdig handelen met de gedragscode kan onder meer plichtsverzuim opleveren en een
grond voor oplegging van een disciplinaire maatregel zoals berisping, schorsing of opzegging
meebrengen.

