
 
 
 
 
 
 
Internetprotocol VSO leerlingen  
 
1. Log altijd met je eigen gebruikersnaam in. Wijzig je wachtwoord zodat niemand onder 
    jouw naam kan inloggen. 
 
2. Wanneer je niet meer op de PC werkt, log dan altijd uit (afmelden of afsluiten). Als 
    iemand onder jouw naam op de PC werkt ben jij verantwoordelijk voor diens daden. 
 
3. Leerlingen hoeven in de pauze geen toestemming te vragen om de PC en internet op de 
    VSO gang te gebruiken. Verantwoordelijk voor gebruik is diegene onder wiens naam is 
    ingelogd. 
 
4. Buiten de pauze mogen leerlingen alleen met toestemming van de desbetreffende 
    docent gebruik maken van de PC en internet op de VSO gang. 
 
5. De computer in de overige lokalen (inclusief computerlokaal) zijn voor de 
    verantwoording van de betreffende docent. Leerlingen mogen alleen met toestemming 
    van de docent gebruik maken van deze PC’s en internet. 
 
6. Bezoek van sites met sex, geweld, intimiderende teksten en overige onsmakelijke inhoud     
    is verboden. 
 
7. Gebruik maken van programma’s en spelletjes op internet met sex, geweld, 
    intimiderende teksten en overige onsmakelijke inhoud is verboden. 
 
8. Het is niet toegestaan om (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen zodanig 
    te gebruiken dat het systeem- en/of de beveiliging opzettelijk wordt aangetast. 
 
9. Indien de school extra kosten in rekening worden gebracht voor internetgebruik, zoals 
    voor het bezoeken van sites waarvoor betaald moet worden, bestellingen die via internet 
    zijn gedaan zonder toestemming, programma’s waarvoor moet worden betaald, dan 
    worden deze kosten verhaald op de ingelogde gebruiker. 
 
10. Chatten via MSN, ICQ of andere chatprogramma’s is verboden. 
 
11. Downloaden van programma’s en bestanden is niet toegestaan zonder toestemming 
      van de docent en/of systeembeheerder. 
 
12. Overtreding van bovenstaande regels kan leiden tot het intrekken van de 
      gebruikersnaam en daarmee recht op internet- en netwerkgebruik. Zeer ernstige of 
      veelvuldige overtredingen kan leiden tot andere sancties. 
 
Voor akkoord getekend: 
datum: 
Naam leerling: 
 

Handtekening leerling:       6-4-2010 


