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GEBRUIK EN TRANSPORT
Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen laptop. Draag dus zorg voor het toestel en leen je laptop niet uit aan
anderen.
Wij raden elke leerling aan om zijn laptop, pen en hoes een persoonlijke ‘touch’ te geven door er een of meerdere
stickers op te kleven, zodat hij gemakkelijk herkenbaar is. Let er wel op dat deze later zonder schade verwijderd kunnen
worden. Houd ook rekening met de soort versiering. Zorg dat het gepast en beleefd is en niet aanstootgevend. Hiervoor
verwijzen we naar een ander deel uit de schoolgids omtrent politieke boodschappen.
Zorg voor een degelijke en stevige boekentas waarin zowel de boeken als de laptop met een beschermhoes
opgeborgen kan worden.
Je brengt de laptop dagelijks mee naar school. De vakleerkracht bepaalt wanneer de laptop tijdens de lessen gebruikt
wordt. Het bij zich hebben van de laptop staat gelijk aan het bij zich hebben van het materiaal. Hiervoor verwijzen we
naar een ander deel uit de schoolgids omtrent materiaal en gevolgen.
Het geluid van de laptop wordt altijd uitgeschakeld (= gedempt), tenzij de vakleerkracht vraagt om het geluid te
gebruiken.
Elke leerling voorziet bij zijn laptop één set oortjes of een koptelefoon. Deze oortjes of de koptelefoon zijn met een
draad en dus niet draadloos. Je bewaart die het best standaard in je boekentas (of pennenzak). Draadloze oortjes worden
niet toegestaan tijdens evaluaties en/of proefwerken. Dit om spieken tegen te gaan.
Na schooltijd neemt elke leerling zijn laptop weer mee naar huis. De laptop wordt ’s nachts nooit op school bewaard.
Laat je laptop nooit onbewaakt achter. Op de speelplaats en tijdens de lunchpauze is het gebruik van de laptop niet
toegelaten. Dit is om ongevallen en/of schade te vermijden. De leerlingen hebben bovendien de mogelijkheid om een
locker te huren op school waarin de laptop opgeborgen kan worden tijdens de speeltijd, de lunchpauze of een L.O.-les.
Tijdens uitstappen blijft de laptop thuis.
Tijdens studie-uren (ook avondstudie) kan de leerling gebruikmaken van de laptop voor lesopdrachten, het maken
van taken en/of het voorbereiden van toetsen. Als de toezichthoudende leerkracht ermee instemt, kan de leerling vrij
surfen.
Tijdens de middagpauze kan de laptop gebruikt worden voor schoolse taken in het voorziene lokaal en onder toezicht
van de toezichthoudende leerkracht. Op de speelplaats of in de gangen wordt de laptop niet gebruikt.

BATTERIJ
De leerling laadt elke dag de laptop thuis op. Zo wordt de laptop elke dag met een volle batterij meegebracht naar
school.
Een volgeladen batterij is voldoende om een lesdag te overbruggen zonder netstroom. Het eerste lesuur is dus geen
oplaaduurtje.
Heeft de leerling in de loop van de dag toch een lege batterij, dan kan de laptop enkel opgeladen worden tijdens de
middagpauze in het voorziene lokaal met een toezichthoudende leerkracht. Op andere momenten is het niet mogelijk:
het elektriciteitsnetwerk is daar niet op voorzien.
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Indien de leerling te vaak op school arriveert met een onvoldoende opgeladen batterij, kunnen sancties volgen.
Indien de leerling tijdens de pauzes gamet, filmpjes bekijkt of online muziek beluistert, dan verbruikt dit veel
batterijcapaciteit. De leerling is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de batterij nog bruikbaar is tijdens de
lessen. De lessen hebben altijd voorrang op digitale ontspanning tijdens pauzes.

EVALUATIES EN PROEFWERKEN
Tijdens evaluaties en proefwerken met de laptop zijn draadloze oortjes en een draadloze koptelefoon niet toegelaten.
Dit om meerdere redenen: met draadloze toestellen kan er gespiekt worden, het kan verbinden met andere toestellen
en er is een groter verbruik van de batterij indien de bluetooth ingeschakeld is.
Indien de laptop wordt gebruikt tijdens een proefwerk (of een andere aangekondigde evaluatie) dan is de leerling
ervoor verantwoordelijk dat alle overbodige programma’s gedeactiveerd zijn. Dit is om vertraging tegen te gaan.
Daarnaast controleert de leerling de avond (of ten laatste ’s morgens thuis) of alle nodige zaken werken op de laptop.
Bij problemen contacteert de leerling zo snel mogelijk de vakleerkracht.
Op de proefwerkdagen waar geen laptop nodig is, laat je deze thuis.
Op elk toestel is het programma ‘Safe Exam Browser (SEB)’ aanwezig. Dit is een veilig programma en gratis. Het zorgt
ervoor dat de leerling een opdracht kan maken of iets kan raadplegen op de laptop zonder de mogelijkheid om te
spieken of iets op te zoeken. Tijdens het uitvoeren van de opdracht is het bijvoorbeeld niet mogelijk om bepaalde
programma’s te openen, het internet te raadplegen of screenshots te maken. De vakleerkracht stelt de beperking in
volgens de vereisten van de opdracht.

BEWAREN VAN BESTANDEN EN GEBRUIK INTERNET
Bestanden worden steeds opgeslagen in de cloud. Op SGW beschikt elke leerling over een actieve Office 365 A3licentie. Die wordt gratis aangeboden. In dit pakket zit ook de cloudomgeving OneDrive.
Die kan de leerling(e) gebruiken zolang hij/zij verbonden is aan de school.
Alles wordt dus bewaard in OneDrive (1TB gratis opslag). Stel dat er iets misloopt met het toestel en er is een reset
nodig, dan verdwijnt alles van de laptop. Via een opslag in OneDrive is de leerling geen bestanden kwijt. De school
kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke software of andere data. De leerling is dus zelf
verantwoordelijk voor het correct beheer en de back-up van programma’s en gegevens.
Alle leerlingen krijgen toegang tot het internet via de draadloze wifi van de school. De laptop is op school in de eerste
plaats een leermiddel en moet dus zo gebruikt worden. Misbruiken zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd
worden. Sociale media raadplegen, internetpagina’s bezoeken en gamen worden dus niet toegestaan, tenzij een
vakleerkracht hiertoe de opdracht geeft.
Daarnaast geldt er ook de Belgische wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het
auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere
vormen van computermisbruik.
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