ICT-REGLEMENT
KENNEMER LYCEUM
– LEERLINGEN –

Het Kennemer Lyceum is een school waar uit principe niet met een uitgebreid
boekwerk van regels wordt gewerkt. We hebben 9 duidelijke afspraken met elkaar
gemaakt die zijn te lezen in de schoolgids en op de posters in de gangen en lokalen,
en daar houdt iedereen zich aan. Daarbij wordt uitgegaan van algemeen geldende
normen en waarden (“iedereen op school moet in een prettige sfeer kunnen
werken”). De uitwerking daarvan zie je terug in de wijze waarop leerlingen met elkaar
en met medewerkers van de school omgaan.
Door de brede inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie), de
kwetsbaarheid van computers en netwerk, maar ook door de aard van het internet en
andere moderne communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, iPads
en geluidsapparatuur is het noodzakelijk om met elkaar een paar extra afspraken te
maken over hoe wij op school omgaan met de computer, het internet en andere
communicatiemiddelen.
Voor alle medewerkers van de school is er daarom een Reglement Elektronische
Informatie- en Communicatiemiddelen opgesteld. In principe geldt dit reglement ook
voor leerlingen, maar voor leerlingen is er deze aparte leerlingenversie. Alle
leerlingen en ouders/verzorgers tekenen dit reglement bij aanmelding (of bij de start
van een nieuw schooljaar) en verklaren daarmee dat ze zich aan onderstaande
regels zullen houden. Het overtreden van de genoemde regels heeft altijd
consequenties.
Kort samengevat gaat het in dit ICT-reglement om afspraken over:
 de verantwoordelijkheid voor gebruik van computers en de laptop;
 het voorkomen van schade aan computers en netwerk;
 de
wijze
waarop
telefoons,
camera’s,
koptelefoons
en
andere
informatieapparatuur zoals iPads gebruikt mogen worden;
 de veiligheid met betrekking tot persoonlijke informatie;
 bescherming tegen onprettige informatie;
 het bevorderen van een omgeving waarin veilig en plezierig met elkaar gewerkt
en geleerd kan worden.
Hieronder volgen de belangrijkste afspraken. Dit reglement is vastgesteld door het
bestuur van de school op 14 maart 2011 en heeft instemming van de MR.
Namens de schoolleiding,

F.Th. van der Vaart, rector

Dit reglement bevat gebruiksregels voor het gebruik van de ICT-faciliteiten aan het Kennemer
Lyceum. Deze regels zijn van toepassing op elk gebruik van de bedoelde faciliteit door de leerling.

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
ICT -faciliteiten:
het computernetwerk van het Kennemer Lyceum, alle hiermee
verbonden ICT–apparatuur in eigendom en/of beheer van het
Kennemer Lyceum en alle geïnstalleerde software
Communicatiemiddelen:
mobiele telefoon, iPad, fototoestel, geluidsapparatuur, et cetera van
zowel de school als van privépersonen
Leerling:
leerling van het Kennemer Lyceum
Directie:
de directie/schoolleiding van het Kennemer Lyceum (en namens haar
de systeembeheerder)

Artikel 2: Gebruik alleen in teken van onderwijs
De toegang tot ICT - faciliteiten is alleen bedoeld voor het aan het onze school te volgen onderwijs of
de ondersteuning daarvan.

Artikel 3: Toegangscode
De leerling mag alleen met een geldige toegangscode gebruik maken van het netwerk van het
Kennemer Lyceum. Een toegangscode bestaat uit een combinatie van gebruikersnaam en een
wachtwoord. De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De leerling is zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De leerling dient deze
daarom geheim te houden. De leerling moet bij het vaststellen van misbruik van zijn toegangscode
direct contact opnemen met de systeembeheerder. Het is niet toegestaan andermans toegangscode
te gebruiken.

Artikel 4: Beveiliging
Het inloggen met een valse gebruikersnaam en wachtwoord is niet toegestaan. Iedere poging om
beveiligingsmaatregelen te doorbreken of om toegang te krijgen tot andermans gegevens is niet
toegestaan. Het is ook niet toegestaan om zich al dan niet door middel van het doorbreken of kraken
van een beveiligingscode, toegang te verschaffen tot andermans gegevens of bestanden.

Artikel 5: Misbruik
Gebruik dat duidelijk overlast veroorzaakt, onwettig is, of gericht is op het schaden van derden
bijvoorbeeld door bedreiging, intimidatie, laster, obsceniteiten of softwarepiraterij, is niet toegestaan.
Via internet en/of telefoons en/of andere communicatiemiddelen mag je nooit iemand beledigen,
bedreigen en/of discrimineren.
Je mag zonder schriftelijke toestemming geen materiaal zoals foto’s, teksten of geluidsfragmenten van
derden publiceren of gebruiken. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn op
schoolfeesten en/of excursies. Auteursrecht (ook wel “copyright” genoemd) is internationaal wettelijk
geregeld en schending daarvan wordt door de school serieus genomen en bestraft.
Het is in het bijzonder niet toegestaan om bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch,
discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten en/of om bewust pornografisch,
racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden of te
verspreiden.
Je mag geen spelletjes spelen op computers in klaslokalen en/of de mediatheek.
Het is verboden computervirussen te activeren en/of te verspreiden. Leerlingen zijn verplicht een
gesignaleerd virus te melden aan de systeembeheerder.
Artikel 5 geldt overigens niet alleen op school en onder schooltijd, maar ook elders en buiten schooltijd
als het om schoolzaken gaat, medeleerlingen of medewerkers van de school.

Artikel 6: Geschiedenis
AI het computergebruik wordt automatisch vastgelegd, waaronder tijdstip en plek van inloggen,
gebruikte applicaties, bezochte websites. In geval van overtreding van de in dit reglement gegeven
voorschriften, dan wel bij reële vermoedens van misbruik kan de directie kennisnemen van alle op het
netwerk aanwezige data. Deze worden niet als privacygevoelig beschouwd.

Artikel 7: Gegevensopslag
Leerlingen hebben op de server 50 MB schijfruimte om hun gegevens op te slaan. De
systeembeheerder houdt toezicht op het gebruik hiervan. Leerlingen mogen gegevens alleen opslaan
op de 50 MB schijfruimte die ze toegewezen hebben gekregen van de systeembeheerder of op een
eigen diskette en/of usb-pen.

Artikel 8: Overtreding
Bij overtreding van het bepaalde in dit reglement kan de directie de noodzakelijke maatregelen nemen
om de overtreding te stoppen. Deze maatregelen kunnen een onmiddellijke ontzegging van de
toegang van de leerling tot de ICT -faciliteiten voor een periode van maximaal 1 jaar inhouden.

Artikel 9: Melding van overtredingen aan politie en justitie
Indien de directie kennis neemt van onwettig gebruik van de ICT -faciliteiten door de leerling, kan
naast de maatregel zoals bedoeld in artikel 8, aangifte gedaan worden bij politie en justitie. Wanneer
de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, zullen
alle relevante gegevens van de leerling ter beschikking worden gesteld. Inclusief de logging-gegevens
zoals die zijn vastgelegd (zie artikel 6).

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het Kennemer Lyceum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voorvloeit uit aantoonbaar
misbruik van de ICT-faciliteiten en/of voorzieningen. De leerling is aansprakelijk voor alle schade die
hij of zij door opzet, schuld of nalatigheid aan de ICT-faciliteiten en/of voorzieningen toebrengt. De
leerling dient deze schade aan het Kennemer Lyceum te vergoeden. De leerling vrijwaart het
Kennemer Lyceum voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun rechten.
Aanvulling naar aanleiding van verkregen feedback (30-01-2012):
In leerlingentaal staat hier dat als een leerling opzettelijk schade toebrengt aan ICT-voorzieningen of
ICT-faciliteiten, de leerling en/of de ouders van de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de
veroorzaakte schade.

Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden
In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Artikel 12: Geschillen en klachtenprocedure
Zie hiervoor de klachtenregeling van het Kennemer Lyceum zoals deze is vastgesteld door het
bestuur.

