Protocol online werken - versie leerlingen
We vinden het van groot belang dat je bij ons op school als leerling zo veilig mogelijk online
kunt werken. Je kunt daar zelf aan meewerken door de richtlijnen in dit overzicht te volgen.
Volg je ze niet dan levert dat problemen voor jezelf of anderen op en zul je daarop worden
aangesproken.
Lees de afspraken goed door.

A. Internet en e-mail
1.
2.
3.
4.

Je deelt geen wachtwoorden met anderen.
Je logt niet in onder een account van een ander.
Je verstuurt geen anonieme berichtjes.
Je gaat voorzichtig om met mails die je niet vertrouwt, of waarvan je de afzender niet kent.
Bij twijfel klik je geen linkjes aan.
5. Je vertelt het direct aan je coach als je informatie tegenkomt die je niet prettig vindt of
waarvan je weet dat dat niet hoort.
6. Je zoekt op internet niet met zoekwoorden die te maken hebben met grof taalgebruik,
agressie, seks of discriminatie.

B. Sociale media
Je beschadigt of valt nooit andere personen lastig. Dat doe je niet met social media. Dat doe je
ook niet bij medewerkers van de school. Dat lukt je als je de volgende afspraken volgt:
1. Je plaatst op sociale media alleen foto’s en video’s van een ander, of verhalen over die
ander, als die ander jou daarvoor toestemming geeft.
2. Je plaatst geen kwetsende foto’s, video’s, geluidsopnames, verhalen of opmerkingen op
sociale media. Ook gebruik je geen grove taal.
3. Je doet niet mee aan pesten via WhatsApp of andere apps en programma’s. Als je nare
berichten ontvangt van iemand, dan vertel je dit aan je coach of thuis.

C. ICT-apparatuur
Het gebruik van computers en internet moet passen bij het onderwijs op MET. Dit houdt in dat
er onder lestijd alleen werk wordt gedaan dat met school te maken heeft.
Volg deze afspraken op:
1. Je gebruikt geen meegebrachte USB-sticks van thuis in ICT-apparatuur van de school. Is
dit toch echt nodig? Vraag het aan je coach.
2. Je wijzigt niets aan de instellingen op de laptops, iPad en computers van school. Denk aan
het bureaublad, de bureaubladachtergrond, het startmenu, opstartbestanden enz.
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D. Mobiele telefoons en smartwatches
1. Breng je een mobiele telefoon, smartwatch, of laptop mee naar school dan is dat voor eigen
risico. Alleen met toestemming van je coach mag je eigen apparaten onder lestijd
gebruiken.
2. Je mobiele telefoons is standaard op vliegtuigmodus in de telefoontas tijdens de les.
Daaraan hoef je niets steeds herinnerd te worden.
3. Een smartwatch gebruik je tijdens de les alleen als horloge, dus om de tijd te weten.

