
 
 
 
 
 

CODE COMPUTERGEBRUIK  

De Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland – en dus het Geert Groote College, de 
Rudolf Steinerschool en de Adriaan Roland Holstschool – houdt zich aan de Code Computergebruik. 
Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je ac-
count kan worden geblokkeerd. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen. 
 
Hoofdregels 
De hoofdregels van de code zijn: 
Gebruik de computer, het computernetwerk alleen voor onderwijsdoeleinden binnen de school. 
Ieder gebruik in strijd met het doel van deze code is verboden. 
 
Gebruiksregels 
Als je bent ingelogd op het netwerk moet je weer afsluiten bij het einde van het gebruik. Als je bent 
ingelogd mag je de computer nooit onbewaakt achterlaten. 
Volg de aanwijzingen van de docent en/of andere medewerker altijd op. 
Als je een storing of andere onregelmatigheid aan de computer of het netwerk constateert, of een 
inbreuk op de beveiliging, meld je dit meteen aan de docent. Je mag deze niet zelf verhelpen. 
 
Verboden 
De volgende activiteiten zijn verboden: 

 Externe apparatuur, zoals laptops, spelcomputers en dergelijke op het computernetwerk aanslui-
ten. 

 Software en applicaties gebruiken, waarvoor de school geen licentie heeft. Gedownloade soft-
ware en applicaties moeten voor gebruik op virussen zijn gescand. 

 Niet-zakelijke nieuwsgroepen of chatboxen bezoeken. 

 Internet gebruiken om spelletjes te spelen of te downloaden, te winkelen, te gokken of deel te 
nemen aan kansspelen. 

 Websites bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of op een andere 
manier aanstootgevend materiaal bevatten en/of dit materiaal bekijken of downloaden. 

 Informatie waartoe je via internet toegang hebt verkregen opzettelijk zonder toestemming ver-
anderen of vernietigen. 

 Dingen doen die in strijd zijn met wet- en regelgeving. 

 Dingen doen die in strijd zijn met de goede naam van de school. 

 Dingen doen die in strijd zijn met enig doel van deze gedragscode als je van Internet gebruik 
maakt. 

 Virussen maken en/of bewust verspreiden. 

 Gebruik maken van het computernetwerk om toegang te krijgen tot gegevens, die niet voor de 
gebruiker bestemd zijn (’hacken’) of voor ander strafbaar gedrag. 

 
Controle 
In principe wordt je privacy ook bij het gebruik van het computernetwerk gerespecteerd. Er kunnen 
echter goede redenen zijn om je computergebruik te controleren. 
Systeembeheerders, docenten en andere medewerkers van de school mogen je computergebruik 
controleren als zij vermoeden dat je de regels overtreedt. 
Alleen om zwaarwegende redenen kan de inhoud van je e-mail worden gecontroleerd. Dit kan alleen 
na opdracht van de directeur/ rector en pas na communicatie hierover met de leerling. 
 
  



 
 
 
 
 
Maatregelen 
Als je de regels overtreedt, zal een docent of andere medewerker je hierop aanspreken en kan je de 
toegang tot het netwerk worden ontzegd. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. In 
het gesprek wordt aandacht besteed aan: 
 

 de aanleiding, waarneming of constatering; 

 de afspraken en/of maatregelen, bijvoorbeeld over vergoeding van de schade. 
 
Na een eerste waarschuwing volgen bij een volgende overtreding disciplinaire maatregelen, waarvan 
de zwaarste verwijdering van school is. 
 


