
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT-REGLEMENT 

We zijn ervan overtuigd dat ICT een meerwaarde kan vormen voor het verwerken van de leerstof. 

Tegelijk zijn we ons bewust van de valkuilen van internet en ICT. Daarom vinden we het belangrijk 

dat je leert om de juiste keuzes te maken: op welke manier stimuleert het gebruik van de laptop een 

effectief leerproces en op welk moment leg ik het toestel aan de kant en concentreer ik me op mijn 

leertaak met pen en papier? 

Onze school beschikt over een uitgebreid ICT-park bestaande uit  printers, een performant netwerk 

(zowel bekabeld als draadloos) en een supersnelle internettoegang. Het onderhoud van een dergelijk 

park vraagt van de school een grote inspanning, zowel op financieel vlak als op vlak van inzet van 

personeel. Dagelijks zijn onze informaticacoördinatoren in de weer om alles in prima conditie te 

houden. Dankzij die inzet kun je in optimale omstandigheden van ICT gebruikmaken. Om dit ook in 

de toekomst te kunnen blijven garanderen, verwachten wij van jou dat je de infrastructuur 

professioneel gebruikt.  

Ten slotte vinden we het belangrijk dat leerlingen op een ‘wijze’ manier leren omgaan met IT. 

Daarom zetten we ook in op attitudevorming: we leren digitale communicatievaardigheden, omgaan 

met chatten en beeldopnames, netiquette … 

Concreet hebben we een aantal aandachtspunten opgesteld waaraan elke leerling zich moet 

houden.  

1.1 Aangeboden diensten  

• Elke leerling heeft een Office 365 account. Deze account voorziet o.a. een e-mailadres van de 
vorm “voornaam.familienaam@lln.sint-michiel.be”, 1 TB online opslagruimte (toegankelijk 
zowel op school als thuis!) … De toegang tot deze dienst wordt beveiligd door middel van een 
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is jouw taak om een veilig wachtwoord te 
kiezen en dit geheim te houden.  Je kan daarvoor op elk moment hulp vragen aan jouw 
leerkracht informatica.  

• Elke leerling heeft een smartschoolaccount. Die geeft toegang tot de smartschoolomgeving 
waarin je o.a. je schoolagenda en je punten kan raadplegen. 
 

1.2 Internet 

• Het internet mag enkel gebruikt worden na toestemming van de leerkracht.  

• Het internet wordt enkel gebruikt voor pedagogisch verantwoorde doeleinden. Twijfel je of 
wat jij wil doen “pedagogisch verantwoord” is, vraag het dan aan je leerkracht. In geen geval 
mag het internet gebruikt worden voor louter ontspannende doeleinden zoals het bekijken 
van streaming video.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Op het internet respecteer je de ‘netiquette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in 
contact komt (bv. e‐mail/chat), je blijft altijd beleefd, ook als je gesprekspartner dat misschien 
niet is!  

• De onlinecommunicatie met leerkrachten en leerlingenbegeleiding gebeurt enkel via 
Smartschool. Ook hier respecteer je de ‘netiquette’. 

• Respecteer privacy: maak, publiceer of deel geen beeld- of geluidsopnames waarop 
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, zonder 
toestemming van alle betrokkenen. 

 

1.3 Problemen of vragen 

Mevrouw Vandeputte is over de middag beschikbaar in het ICT-lokaal tegenover de ingang van de 

eetzaal. Bij vragen of problemen kan je ook mailen naar ict.vms@sint-michiel.be of een berichtje via 

Smartschool sturen. 

Openingsuren ICT-lokaal: 

• Maandag van 12 u. tot 13 u. 

• Dinsdag van 12 u. tot 13 u. 

• Donderdag van 12 u. tot 12.30 u. 
 

1.4 Mijn laptop is defect 

• Is je laptop defect? 
o Geef je laptop in de beschermhoes af aan het onthaal. In de beschermhoes zit een blad 

met een omschrijving van het probleem, je naam, klas en wachtwoord. Omschrijf 
duidelijk wat het probleem is (vb. computer start niet meer op, Word loopt vast, geen 
geluid bij het afspelen van muziek…) 

o De laptop zal aan jou teruggegeven worden door mevr. Vandeputte. 
o De eerste stap naar herstel is vaak een nieuwe installatie. Gegevens en eigen software 

die niet in de Cloud staan, zijn dan verloren. 

• Is je laptop defect tijdens de vakantie? 
Neem rechtstreeks contact op met de helpdesk van Signpost via info@signpost.eu of bel naar  
03 327 30 75. Zij helpen je verder om je laptop te herstellen. Na onderling overleg kan de 
technicus bij jou thuis langskomen of je kan terecht in het servicecentrum van Kortrijk. 

 

1.5 Afspraken laptopsysteem 

• Leerlingen van het eerste jaar en het derde jaar maken op school dagelijks gebruik van een 
computer die ze in bruikleen krijgen van de school. Je kan met deze computer gebruikmaken 
van onze netwerkinfrastructuur, printer, internettoegang …  
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• De laptop blijft eigendom van de school. Je kan die echter wel thuis (ook tijdens de vakanties) 
gebruiken. Bij het verlaten van de school dien je de laptop terug in. Je betaalt een waarborg en 
een gebruikersvergoeding. 

• Elke leerling krijgt toegang tot bedrijfsportal op de laptop. Met bedrijfsportal krijg je toegang 
tot heel wat educatieve softwareprogramma’s. 

• Je toestel is uitgerust met uitsluitend legale software. Het installeren van illegale software is 
niet toegelaten (bijv. PopCorn Time). Je mag enkel officieel gelicentieerde programma’s die 
virusvrij zijn, installeren. Bij problemen kan een toestel geherinstalleerd worden. Enkel 
originele software van de school zal teruggeplaatst worden. 

• De laptop is standaard uitgerust met een antivirusprogramma (Windows defender) dat 
automatisch elk bestand controleert op virussen. Als het programma een virus detecteert, 
waarschuw je altijd de ICT-coördinator. Aan de instellingen van het antivirusprogramma 
mogen geen wijzigingen aangebracht worden. 

• Je downloadt geen grote bestanden op school die het netwerk kunnen belasten. 

• Binnen het schoolnetwerk hebben wij monitorsoftware die toeziet op het internetverkeer en 
gebruikte toepassingen. De gebruiker is zich hiervan bewust en geeft de toestemming aan het 
personeel van de VMS om het gebruik van de laptops te monitoren binnen het schoolnetwerk. 
Bij het uitschrijven uit de school worden de logbestanden op de server gewist. 

• Instellingen van het besturingssysteem (systeeminstellingen, beeldscherminstellingen, 
instellingen voor het netwerk …) worden nooit veranderd. Je bureaubladachtergrond en lijst 
met favoriete websites kun je naar hartenlust beheren. Doe dit met zin voor goede smaak. De 
leerkracht heeft in geval van discussie het laatste woord. 

• We verwachten dat je elke ochtend een volledig opgeladen laptop bij je hebt. Het opladen van 
de laptop op school is niet toegestaan. De oplader laat je thuis. 
o Batterij toch leeg? 

Je volgt de les mee zonder toestel en je haalt de gemiste opdrachten thuis in. 

• De laptop is geregistreerd op jouw naam. Onderling wisselen of uitlenen van laptops kan niet. 

• Je pimpt de laptop en beschermhoes niet met stickers of op een andere manier. 

• Zorg dat je steeds oortjes bij je hebt. Geluid staat standaard uit. 

• Het gebruik van een eigen laptop in ons netwerk is niet toegestaan. Een eigen laptop breng je 
niet mee naar school. 

• Je maakt geen gebruik van je laptop op de speelplaats, in de eetzaal en tussen de lessen. 
Tijdens de pauzes zorg je dat je toestel veilig opgeborgen is. Je laptop zit steeds in de originele 
beschermhoes en in de boekentas. 

• De laptop mag gebruikt worden in het tweede deel van de studie door leerlingen van het 
eerste en derde jaar.  

 

 

 


