Bijlage 5

Reglement voor gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van
ISW Irenestraat
a. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen
worden gegeven. Ten aanzien van het wachtwoord is strikte geheimhouding verplicht. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het gebruik dat er van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. De
gebruiker dient alle redelijke maatregelen ter beveiliging van deze gegevens te treffen. De gebruiker
zal bij constatering van misbruik de schoolleiding hiervan direct in kennis stellen.
b. De gebruiker is verplicht alle directe en indirecte schade die zij/hij door opzet, schuld of nalatigheid
aan het netwerk en de netwerkvoorzieningen toebrengt, aan ISW te vergoeden.
c. Het is de gebruiker niet toegestaan te proberen zich toegang te verschaffen tot gegevens van
andere gebruikers en tot bestanden van het ISW-netwerk. Ook het gebruik maken van fouten en/of
onvolkomenheden in de voorzieningen met het doel de integriteit en continuïteit te ondermijnen is
verboden.
d. Het is verboden systeem- of gebruikerswachtwoorden op enigerlei wijze en in enigerlei vorm te
bemachtigen.
e. Het is verboden opzettelijk computervirussen op en via de faciliteiten te introduceren. De gebruiker
heeft een bijgewerkte virusscanner draaien op zijn of haar pc.
f. Het is de gebruiker niet toegestaan in onevenredige mate beslag te leggen (o.a. bandbreedte) op de
aan gebruiker ter beschikking gestelde faciliteiten, zulks ter beoordeling van de schoolleiding.
g. Het is verboden berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of groepen gebruikers te
verzenden met discriminerende, opruiende, aanstootgevende of bedreigende inhoud.
h. Het is verboden informatie die in strijd is met de wet of de goede zeden, informatie die de goede
naam van ISW aantast, informatie die een discriminerend, racistisch, aanstootgevend, opruiend, of
bedreigend karakter heeft, op te slaan of te verspreiden c.q. in de openbaarheid te brengen. Het
gebruik van de faciliteiten is ook onderworpen aan de door de wetgever vastgestelde regels, wettelijke
bepalingen en voorschriften.
i. Het is de gebruiker niet toegestaan een niet voor hem geldend e-mailadres te gebruiken. Het is
verboden e-mailberichten op enigerlei wijze te vervalsen.
j. In gevallen waarin de schoolleiding het nodig acht, is het aan het systeembeheer toegestaan voor
gebruikers bestemde berichten te lezen, te kopiëren, te wijzigen of te verwijderen.
k. In het kader van het technisch systeem- en netwerkbeheer kan vastlegging plaatsvinden van
gebruiks- en verkeersinformatie (loginformatie).
l. Indien hiertoe gedwongen en gesommeerd door een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht
zal de schoolleiding medewerking verlenen aan verstrekking van informatie aangaande gebruik van
faciliteiten door individuele gebruikers.
m. Wanneer gebruikers zich niet houden aan het bepaalde in deze regeling en/of de instructies of
aanwijzingen of handelen in strijd met wettelijke bepalingen, kunnen ze worden uitgesloten van
gebruik van de computernetwerken van ISW.

Onderstaande formulier graag invullen en in laten leveren bij de coach tijdens de
kennismakingsmiddag of op 1 september a.s.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de regels van computer- en
netwerkfaciliteiten van ISW Irenestraat en verklaart zich ermee akkoord.

Naam: ……………………………………………………………………………………...

Klas: |

Datum: |

|

|

|

|

|

|

| - |

|

| - |

|

|

Leerlingennummer: |

|

|

|

| (tevens inlognaam)

|

|

| (aanvraag datum)

Aanvragen die onduidelijk zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Handtekening leerling: ……………………………………………

Handtekening ouder/verzorger ……………………………………………

Voor vragen over het wifi gebruik kun je terecht in de mediatheek (de heer Dekker).

