
 

Laptop afspraken 

 

Voor het gebruik van de laptop en het netwerk in school gelden de regels zoals hier vermeld en in het 

lokaal vind je de Vet Veilige ICT code. 

1. Als je inlogt op school werkt de virusscan en vindt er een update plaats. 

2. Laat je laptop nooit ergens achter. Zorg ervoor dat niemand, zomaar aan jouw laptop kan komen. 

3. Een laptop moet 4 jaar mee dus wees er zuinig op. 

4. In het lokaal start je de laptop pas op als de docent daar opdracht voor geeft. 

5. Ga niet onnodig met je laptop lopen. 

6. Bij les- of lokaalwisselingen: laptop altijd in de hoes. 

7. Als je de laptop niet nodig hebt tijdens de les, dan opbergen in de hoes en in je kluisje. 

8. Tijdens de pauze ligt je laptop in je kluisje. 

9. Het is uitdrukkelijk verboden om je webcam aan te hebben op school. Uitzondering: als je daartoe 

opdracht van je docent hebt gekregen. 

10. De laptop moet altijd mee naar huis worden genomen. 

11. Als je wilt printen vraag je eerst toestemming van de docent. Let op dat je juiste printer kiest! 

12. Laad je accu thuis op en kom met een volle accu naar school. 

13. De laptop vervoer je in een rugzak of schoudertas. Niet onder de snelbinders van je fiets. 

14. De laptop nooit vervoeren onder de snelbinders van je fiets. 

15. Je laptop niet “pimpen” dus geen uitwendige versiering aanbrengen. 

16. Downloaden van bestanden of programma’s is voor eigen risico. Als er problemen ontstaan wordt 

er een image teruggezet, waardoor de laptop weer terug gebracht wordt naar zijn 

basisinstellingen. 

17. Problemen met je laptop? Meld het bij het ICT service lokaal van 8.00 uur tot 9.15 uur. Je ontvangt 

een sticker in je weekrapport (niet in agenda) bij het inleveren & terugontvangen van je laptop. 

18. De laptop op school is je leerboek: surfen tijdens de les is alleen toegestaan als docent 

toestemming geeft. 

 

Denk eraan dat: 

 De docent met je mee kan kijken als je aan het werk bent met je laptop. 

 De systeembeheerder je laptop in kan nemen en controleren. 

 De leenlaptops worden uitgegeven door de docent. Je moet zelf om een leenlaptop vragen en na 

gebruik weer inleveren bij de docent. 

 Je nog heel veel jaren plezier kunt hebben van je laptop als je je aan de afspraken houdt. 
 


