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Algemeen  
 

In deze regeling wordt gesproken over devices. Hieronder worden alle apparaten verstaan 

waarmee dataverkeer mogelijk is, zoals laptops, tablets, smartphones en -watches.  

 

Devices voor dataverwerking zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. De 

apparaten openen de wereld van nieuwe onderwijskundige en didactische mogelijkheden.  

 

De nieuwe toepassingen hebben ook hun keerzijde. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens lessen of 

toetsen aan het ‘Appen’ bent of je Facebookaccount bijwerkt, zijn dat vaak zaken die niet 

onderwijs-gerelateerd zijn. Om het gebruik in goede banen te leiden, is het van belang om hier 

heldere afspraken over te maken. In de hieronder vermelde gebruikersregeling staat aangegeven 

wat we van je verwachten. We gaan ervan uit dat je je hieraan houdt. Wanneer je de afspraken 

niet nakomt, zijn we genoodzaakt om een maatregel op te leggen. Het uitgangspunt hierbij is dat 

fouten maken menselijk is. Maar wanneer je in herhaling valt, zal de school het apparaat moeten 

innemen voor de duur die hieronder beschreven is.  

 

Gebruikersregeling  

 

In deze regeling staat beschreven wanneer en waar je gebruik mag maken van een device; 

 

a) Het gebruik van een device tijdens de les is alleen toegestaan, wanneer de docent  

daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, 

b) In de mediatheek en de stilteruimte op de tweede verdieping is het gebruik van een  

device in principe niet toegestaan, tenzij een medewerker van de school je daarvoor 

toestemming heeft gegeven, 

c) In overige ruimtes van het schoolgebouw is het gebruik van een device toegestaan,  

echter alleen als het niet leidt tot overlast. Een medewerker van de school kan jou in 

dat geval verzoeken het gebruik te beëindigen of ergens anders voort te zetten.  

d) Wanneer je in het schoolgebouw of op het schoolterrein beeld- en/of geluidopnamen  

maakt, mogen medewerkers van de school en/of leerlingen hiervan geen schade 

ondervinden. De schoolleiding kan in dat geval overgaan tot het opleggen van een 

passende sanctie.  

e) Tijdens de afname en de nabespreking van SE-toetsen, proefwerken of SO’s lever je 

jouw device in bij je docent. Wanneer wordt vastgesteld dat er toch opnamen zijn 

gemaakt van toetsen, antwoordmodellen of ander toets materiaal, zal het gemaakte 

werk beoordeeld worden met het cijfer 1 (een) en kan er aanvullend door de 

schoolleiding een passende sanctie worden opgelegd. 
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Maatregelen bij ongeoorloofd gebruik 

 

 a) Bij gebruik van een device in het klaslokaal, de mediatheek of in de stilteruimte  

     waarvoor geen toestemming is gegeven, neemt bij de eerste keer dat het  

     ongeoorloofde gebruik wordt geconstateerd de docent je device in en geeft deze af bij de  

     teamkamer. De onderwijsassistent registreert het gebruik en maakt met jou een  

     nakomafspraak voor één lesuur. Je krijgt dezelfde dag je device terug na je laatste  

     lesuur, 

 b) Bij de tweede keer dat je zonder toestemming gebruik maakt van je device geldt  

     dezelfde regeling, maar de onderwijsassistent maakt dan met jou een nakomafspraak  

     van twee lesuren, 

 c) Wanneer je voor de derde keer of vaker ongeoorloofd gebruik maakt van je device,  

     wordt deze ingenomen voor de duur van vijf opeenvolgende schooldagen gedurende je  

     reguliere lessen, inclusief pauzes en mogelijke tussenuren, 

 d) Deze opeenvolging van maatregelen heeft een geldigheidsduur van één schooljaar. Elk  

     nieuw schooljaar begin je weer met een schone lei, 

 e) In alle andere gevallen waar de regeling en het sanctiebeleid niet in voorzien, zal de 

     schoolleiding naar bevind van zaken handelen. 


