HNL MacBookprotocol 2017-2018
Tips en richtlijnen om verstandig en plezierig met je MacBook om te
gaan
Als je je MacBook krijgt?
1. Bewaar de doos waar de MacBook inzit. Als je schade hebt en
je de MacBook moet opsturen om te repareren, kun je die
gebruiken om de MacBook in te verpakken.
2. Plak of teken niets op je MacBook.
Hoe ga je voorzichtig met je MacBook om?
3. Vervoer de MacBook altijd dicht en in de beschermhoes. Ook wanneer je van de ene
naar de andere les loopt. Naar huis vervoer je de MacBook in de hoes en in je tas.
4. Een MacBook kan niet tegen vocht. Houd drinken daarom uit de buurt van je
MacBook. Zorg dat je drinken in je tas apart zit. (let op: vochtschade is niet
verzekerd)
5. Laat je MacBook nooit onbeheerd achter. Bewaar je MacBook in je kluisje. Doe dit
ook tijdens de gymnastieklessen en in de pauze.
Hoe gebruik je je MacBook voor je schoolwerk?
6. Laad elke avond je MacBook helemaal op. Je hebt de volgende dag op school dan
genoeg power.
7. Neem je MacBook, samen met de oortjes, in de hoes elke dag mee naar school.
8. Gebruik altijd alleen je eigen MacBook en je eigen inloggegevens. Jij bent
verantwoordelijk voor het gebruik van je MacBook en alle informatie en gegevens die
op jouw MacBook/account staan.
9. De docent geeft aan wanneer je op de MacBook mag werken. Bij sommige vakken
werk je veel op de MacBook en bij andere vakken af en toe.
10. Bewaar social media, zoals Facebook en Twitter e.d., voor thuis. Alleen als de docent
het aangeeft mag je van dit soort programma’s in de les en in opvanguren (JSH)
gebruik maken.
11. Je MacBook is ter ondersteuning van je schoolwerk. Zorg dat je geen programma’s,
bestanden, films e.d. op je MacBook zet, waardoor je de MacBook niet meer voor je
schoolwerk kunt gebruiken.
Wat doe je als je MacBook schade heeft?
12. Als je MacBook schade heeft dan ga je op school naar de ICT-helpdesk (eerste
verdieping). De ICT-helpdesk zorgt voor het laten repareren van de MacBook en voor
een leen-MacBook. Voor schade die voor rekening van de leerling/ouder(s) komt,
wordt eerst een offerte overlegd.
Welk gebruik van de MacBook vinden we niet respectvol en is soms ook wettelijk niet
toegestaan?
13. Gebruik je MacBook niet voor het kwetsen, pesten of beschadigen van andere
personen; niet op school en ook niet buiten school. Gebeurt dit wel dan treedt ons
pestprotocol in werking en kan dit leiden tot inname van de MacBook.

14. Het bekijken van pornografische, racistische, discriminerende, beledigende en
gewelddadige sites mag niet. Kom je per ongeluk op zo’n site terecht, meld het dan
meteen aan je docent/mentor.
15. Het maken van foto’s, film- en geluidsopnames mag alleen met toestemming van de
docent. Zonder toestemming van de personen die zijn vastgelegd, mag je dit nooit
verspreiden.
16. Natuurlijk mag je de MacBook (en het school-netwerk), ook vanuit thuis, nooit
gebruiken voor strafbare zaken als hacken, bewust virussen verspreiden, illegaal
downloaden en uploaden van tekst/muziek/film e.d.
17. De school monitort je dataverkeer en legt het vast en slaat het op. In ‘verdachte’
gevallen kan dit worden ingezien en je MacBook (tijdelijk) worden ingenomen. Via
schermcontrole kunnen docenten en ander lesgevend/ondersteunend personeel
digitale activiteiten van de leerlingen volgen.
Wij verwachten dat je op deze manier met veel plezier met je MacBook zult werken!

