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Stedelijke Humaniora Dilsen 
Europalaan 10 
3650 Dilsen-Stokkem 
info@sh-dilsen.be – 089 79 08 66 
https://sh-dilsen.smartschool.be 

Acceptable Use Policy (sociale)media SHD 
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1. De laptop of computer blijft eigendom van de school 

2. De laptop of computer mag enkel gebruikt worden voor activiteiten die te maken hebben met school. 

3. Er mag geen software geïnstalleerd worden zonder toestemming van de  
ICT-coördinator. Updates van besturingssysteem en software worden geïnstalleerd door de ICT-
coördinator. 

4. De laptop of computer mag niet gebruikt worden voor activiteiten die illegaal zijn zoals het illegaal 
downloaden van films of muziek. Bij het vinden van deze content gelieve dit te melden aan de ICT-
coördinator. 

5. Alle bestanden worden opgeslagen op de persoonlijke map op het netwerk. 

6. Defecten of problemen worden asap gemeld aan de begeleidende leerkracht. 

7. Wachtwoorden dienen steeds een hoofdletter, kleine letter, cijfer te bevatten en minstens 8 tekens 
lang te zijn. 

8. Bij laptops wordt niet gegeten of gedronken, ook niet tijdens een pauze. 

9. Veroorzaak je schade, dan worden je ouders op de hoogte gebracht en dien je eventuele schade te 
vergoeden. 

Deze afspraken gelden ook voor alle vaste computers op de school. 
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1. Het apparaat is virusvrij. Zorg ook dat je tablet altijd opgeladen is bij aanvang van de schooldag! 

2. Met toestemming van de ICT-coördinator mag er gebruik gemaakt worden van het draadloos 
netwerk. Het draadloos netwerk mag enkel gebruikt worden als dit past binnen de leerstof/werkvorm. 

3. Bellen, surfen, fotograferen en filmen is niet toegestaan tijdens de lessen tenzij dit gebeurt in een les 
waarbij het apparaat deel uit maakt van de leerstof/werkvorm. 

4. Het apparaat mag niet gebruikt worden voor activiteiten die illegaal zijn zoals het illegaal downloaden 
van films of muziek. 

BYOD = BRING YOUR OWN DEVICE (Smartphone, tablet, laptop, …) 
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1. Gebruik je eigen identiteit 
 
Zeg wie je bent en waar je op school zit. Schrijf in de ik-vorm.  
Je spreekt dus voor jezelf. Reageer nooit anoniem! 

2. Respecteer privacy 
 
Je houdt je aan de netiquetteregels. Je plaatst geen vertrouwelijke informatie die niet voor de 
buitenwereld bestemd is en geeft geen gegevens door van medeleerlingen of medewerkers van de 
school. 

3. Wees zorgvuldig 
 
Je zorgt ervoor dat jouw informatie klopt en je bent eerlijk. Wat je op het internet publiceert, blijft altijd 
vindbaar. Je kan het niet zomaar verwijderen. Plaats geen dingen waardoor je jezelf, medeleerlingen of 
medewerkers van de school in verlegenheid brengt. Maak je toch een fout, corrigeer deze dan direct, 
zonder eerdere berichten te wijzigen. 

4. Respecteer copyright 
 
Je gebruikt geen logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. 

5. Wees respectvol 
 
Je gedraagt je online zoals jij je ook binnen de school behoort te gedragen. Zend en plaats geen 
berichten met materiaal dat obsceen, bedreigend, discriminerend of haatdragend is voor een ander 
persoon en/of voor onze school. 

6. Ken je plek 
 
Je gaat op school met leraren en andere medewerkers om, zoals een leerling zich tot een volwassene 
dient te verhouden. Vrienden zijn met medewerkers van school wordt dan ook niet toegestaan. 

KORTOM, GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!!!! 
 
Doe niets op sociale media dat je ook in het echte leven niet zou doen. Spreek zoals je met echte 
personen zou spreken. Gedraag je zoals je bij andere sociale gelegenheden zou doen. 
Signaleer berichten en/of filmpjes waar je twijfels over hebt op Smartschool via een bericht naar het 
account meldpunt SHD. 
Bij inbreuk op bovenstaande afspraken behoudt de school het recht op te treden en eventueel externe 
instanties in te schakelen. 

 

  

 


