R14-048
BYOD protocol
BYOD is bedoeld voor het werken met digitale leermiddelen. De meeste lokalen hebben geen
traditioneel schoolbord meer, maar een groot digitaal beamerbord. Er is een nu al goed werkend
draadloos netwerk dat alle meegebrachte apparaten van de leerlingen kan laten aansluiten op
internet. We willen dan ook optimaal gebruik maken van deze mogelijkheid, aangezien dit enorm
ondersteunend werkt in het leerproces. Voor het werken met eigen meegebrachte apparaten zijn
wel enkele regels nodig:
Algemene regels
1. Je bent verplicht om elke les een werkende laptop (met oordopjes) bij je te hebben.
Uitzondering hierop is het vak LO of als de docent duidelijk van te voren anders heeft
aangegeven.
2. Het is verplicht om met een volledig opgeladen laptop op school te komen.
3. Je maakt regelmatig een back-up van je schoolbestanden.
Zorg en vervoer van je laptop
4. Je gaat zorgzaam om met je laptop en die van anderen.
Gebruik
5. Je gebruikt je laptop op school alleen voor schoolwerk.
Wat te doen bij storingen van je laptop
6. In vrijwel alle lokalen zijn een aantal vaste computers of schoollaptops aanwezig waar leerlingen
in geval van een storing op terug kunnen vallen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed
functioneren van je device. De Afdeling ICT biedt hiervoor geen ondersteuning.
 Voor aanvullende informatie over de regels, zie de toelichting op de volgende pagina.

Aanvullende informatie en toelichting
1. Wanneer je geen laptop bij je hebt, meld je dit bij de docent. Meestal kun je gebruik maken
van een van de vaste computers of schoollaptops in het lokaal. Zie ook punt 6 van deze
toelichting.
Je maakt altijd gebruik van oordopjes of een hoofdtelefoon, niet van de speakers.
2. Het opladen van je device is jouw verantwoordelijkheid. In de klaslokalen is dit niet mogelijk.
Het is daarom erg belangrijk dat de accu vol zit aan het begin van de lesdag!
3. Zorg dat je regelmatig een back-up maakt van je schoolbestanden op een andere locatie of
ander medium. Op die manier raak je bij een crash van de laptop niet al je werk kwijt.
Je schoolbestanden kun je bijvoorbeeld regelmatig kopiëren naar een USB-stick. Ook een
clouddienst zoals Dropbox (www.dropbox.com) kan hierbij handig zijn. Bij Dropbox worden
de bestanden in je dropboxfolder zowel op je eigen laptop als online opgeslagen.
4. Hoewel de school geen eigenaar is van je laptop, verplichten we je toch om zorgzaam om te
gaan met de laptop, zowel voor jezelf als voor anderen:
 Lopen met een open laptop mag niet.
 Wanneer de laptop vervoerd moet worden (bijvoorbeeld bij een lokaalwissel), doe je
de laptop in een hoes/sleeve en vervolgens in je tas.
 Zorg ervoor dat in je (rug)tas niet teveel druk ontstaat op de laptop.
 Laat nooit je laptop onbeheerd achter. Wanneer je het vak LO hebt of op andere
momenten dat je laptop buiten jouw zicht ligt, berg je de laptop op in je kluisje.
Ook wanneer je verzekerd bent, bedenk dan dat de meeste verzekeraars niet
uitkeren wanneer je apparatuur onbeheerd achterlaat!
 Bij vervoer op de fiets: zorg dat de laptop helemaal uit staat. Denk ook aan een
goede waterdichte (fiets)tas.
5. Tijdens de les gebruik je de laptop alléén voor schoolwerk:
 Dus tijdens de les niet gamen, chatten, Facebooken, enz.
 Het gebruik van de webcam is verboden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven
door de docent.
 Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden.
 Het gebruik van illegale software is niet toegestaan.
 Het Wi-Fi netwerk deel je samen met andere leerlingen en de capaciteit hiervan is
beperkt. Het downloaden van grote bestanden (bijv. films, maar ook ‘legale’ zaken) is
daarom niet toegestaan.
Ons systeem houdt het dataverkeer van iedere gebruik bij. Wanneer iemand
uitzonderlijk veel downloadt of uploadt zal hij/zij een waarschuwing krijgen.
 Ons systeem houdt voor alle gebruikers bij welke websites bezocht worden. Normaal
kijken wij hier niet actief naar, maar wanneer we een melding krijgen over illegale
activiteiten of misbruik vermoeden, dan kunnen deze logs bekeken worden.
 Bij herhaald misbruik kan de Wi-Fi toegang geblokkeerd worden.
6. De afdeling ICT heeft niet tot taak leerlingen te helpen met storingen. Daarom is afgesproken
om geen ondersteuning te bieden. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het goed
functioneren van je laptop.
Wanneer je laptop niet goed functioneert, kun je gebruik maken van de computers in de klas.
In de meeste lokalen staan vaste computers of liggen enkele schoollaptops in de kast. In de
lokalen zonder computer is het vaak mogelijk om via een laptopkar een laptop te krijgen. De
computer die je tot je beschikking hebt, is alleen voor dat lesuur, je kunt deze niet
meenemen. Meld aan het begin van de les aan de docent dat je geen (goed werkende)
laptop hebt! Vanzelfsprekend is het aantal schoolcomputers/-laptops beperkt.

