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Om er zorg voor te dragen dat kinderen op een goede manier van een computer op school
gebruik kunnen maken, heeft de school een aantal ‘gedragsregels’ opgesteld. Een ieder die
op De Zon van een computer (al dan niet met internettoegang) gebruik maakt, conformeert
zich aan dit protocol.
Op schoolniveau
In dit stuk wordt niet beschreven hoe om te gaan met persoonsgegevens. Hiervoor is binnen
de stichting het privacy reglement. Dat reglement gaat dus vooraf aan dit stuk.
Onderstaande regels beschrijven maatregelen om gebruikers van het intranet te beschermen
tegen misbruik van gegevens door interne en externe partijen.
 Hard- en software mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is
verstrekt;
 Als er sprake is van beperking in toegang tot informatie, dan wordt deze expliciet
toegekend aan individuen of groepen, van leerkrachten, kinderen en/of ouders;
 Op regelmatige basis worden een controle uitgevoerd op deze toegang. Bijvoorbeeld,
toegang van kinderen en ouders van deze kinderen die de school hebben verlaten,
worden opgeheven;
 Alle besturings (Windows)- en toepassings (b.v. email) software wordt onderhouden
door de leverancier. Open source software wordt alleen gebruikt als een
gebruikersgroep actief is;
 Reparaties (patches) van besturings (Windows)- en toepassings (b.v. email) software
wordt zo snel mogelijk aangebracht;
 Alle software is legaal aangeschaft of verkregen via een open source licentie
 Informatie wordt beschermd tegen misbruik door hard- en software voorzieningen
(b.v. firewalls en antivirus software);
 Systemen worden regelmatig gecontroleerd op mogelijk misbruik (b.v. antivirus scan);
 Het veiligheidsbeleid is ook van toepassing op informatie diensten uitgevoerd door
externe partijen;
 Van alle informatie wordt regelmatig een backup gemaakt. Deze backup wordt
regelmatig getest door een restore uit te voeren. Alle informatie wordt minimaal 5 jaar
bewaard;
 Wifi netwerken zijn beschermd m.b.v. WPA2 (Wi-Fi Protected Access).

Als werknemer (leerkracht) weet ik het volgende:
 Ik ben op internet voor leerlingen ook gewoon leerkracht, ook al ben ik thuis. Ik weet
dat ouders en leerlingen geen onderscheid maken tussen mij als leerkracht en mij als
privé persoon;
 Als ik van leerlingen/ouders een e-mail adres heb, dan behandel ik dat zoals ook alle
andere privé gegevens van de leerlingen;





Het e-mail adres van school gebruik ik alleen voor schooldoeleinden;
Ik weet dat wat ik via mijn school e-mail adres verstuur, onder de
verantwoordelijkheid van school valt.
In mijn eigen privé situatie maak ik in het openbaar geen melding van op school
relevante zaken omdat ik weet dat ouders en/of leerlingen dit ook kunnen lezen.

Ouders van leerlingen op school weten dat:
 Zij thuis het gebruik van internet met hun kind bespreken en daar afspraken over
maken;
 Zij bij school aangeven als zij het idee hebben dat er op school (mogelijk via internet)
iets vreemds gebeurd;
 Meer informatie rondom uw kind op internet op deze site te vinden is:
www.mijnkindonline.nl.

Als leerling van De Zon weet ik dat:
 ik me niet mag registreren/geen profiel aan mag maken op websites vanuit school.
Als ik dit wil, doe ik dat thuis en vraag ik mijn ouders toestemming.
 ik nooit mijn eigen naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres of dat van de
school online mag geven, tenzij de juf of meester hier toestemming voor heeft
gegeven.
 ik op school geen e-mail adres heb. Als ik een e-mail adres moet gebruiken dan
gebruik ik die van thuis, nadat ik toestemming van mijn ouders daarvoor heb
gekregen.
 Ik mijn e-mail adres voor mijzelf hou en ik dit alleen aan anderen geef als dit echt
noodzakelijk is.
 dat niet alles waar is wat ik op internet tegenkom.
 geen games of andere software mag downloaden.
 als ik me vervelend voel door iets wat ik gezien heb, ik dat meld bij de juf of meester
en mijn ouders.
 alleen spelletjes doe die voor school geschikt zijn. Als ik het niet zeker weet, dan
vraag ik dat aan de leerkracht.
 chatten, Hyven/facebooken en MSN-en voor thuis is en niet voor op school.
 nooit vreemde mailtjes, attachments en kettingbrieven open, ook niet van bekenden.
Spam en junkmail gooi ik meteen weg en ik reageer er nooit op.
Huiswerk doen met internet:
 Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik de juf of meester of mijn
ouders om raad.
 Ik neem niet zomaar teksten over van websites voor school- opdrachten.
En verder…..
 Op school speel ik nooit spelletjes waarin geweld voorkomt.

