AUP - Acceptable Use Policy
Het al of niet aanvaardbaar gebruik van ICT op school zal aan de hand van dit document
vastgelegd worden en jaarlijks geëvalueerd. Ook bekend als een “aanvaardbaar
gebruiksbeleid”.

Infrastructuur
De school beschikt over een bedraad en draadloos netwerk. Het draadloos netwerk is
beveiligd met een wachtwoord dat uit kleine letters, hoofdletters en cijfers bestaat. Dit
wachtwoord wordt niet doorgegeven aan kinderen of ouders. Toegang verlenen aan
derden kan alleen door leerkrachten of directie. Vooraleer een toestel op het netwerk toe
te laten zal men zich vergewissen van de aanwezigheid van een antivirus-programma.
Bij misbruik zal een nieuw wachtwoord ingesteld worden.

Toestellen eigen aan de school
Alle computers hebben een operating system met officiële licentie, sticker aanwezig op het
toestel. Behalve de tablets maar die draaien op IOS.
Op alle computers, eigendom van de gemeente, zal minimaal een antivirus-programma
draaien. De leerkrachten verbinden er zich toe om geen illegale software te installeren.
Waar mogelijk zal een officiële versie van Microsoft Office geïnstalleerd worden, anders
OpenOffice (gratis).
Het is aan de leerlingen verboden om software of apps te installeren (dit laatste is
wachtwoord beschermd), tenzij de leerkracht er uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
De leerkrachten die een laptop mee naar huis nemen kunnen dat slechts nadat ze een
overeenkomst getekend hebben waarin serienummer en model omschreven is. Het
gebruik thuis is louter voor schooldoeleinden.

BYOD Bring your own device
Is in principe toegelaten, maar alleen met toestemming van de klastitularis. Ook hier zal
gebruik van het netwerk al of niet door de leerkracht toegelaten worden. De school is niet
verantwoordelijk voor schade aan het toestel, wie zijn eigen toestel mee brengt draagt
daar ook de verantwoordelijkheid voor.

GSM
Het gebruik van een GSM in de klas zal door leerkrachten vermeden worden. Leerlingen
mogen alleen een GSM meebrengen als dat door de ouders aangevraagd werd, (om te
verwittigen over al of niet opvang etc.) of tenzij de klastitularis dit expliciet toelaat om een
klasactiviteit te organiseren.

Antivirus en updates
Elke klastitularis is verantwoordelijk voor het updaten van het antivirus-programma, Adobe
(flashplayer, acrobat, shockwave...) Microsoft (windows updates, Silverlight, ...) en Java.
Bij twijfel zal iemand uit de ICT-werkgroep advies gevraagd worden.
Ook aan de kinderen zal geleerd worden dat vensters wegklikken zonder ze te lezen
verkeerd is.

Conclusie
Alle ICT-middelen zullen ingezet worden zoals het ontwikkelingsplan dit voorziet, bij twijfel
of een incident zal de ICT-coördinator en/of directie ingelicht worden waarna de juiste
stappen zullen genomen worden. Er zal steeds veilig en verantwoord gedrag op internet
beoogd worden, waar nodig expliciete lessen rond cyberpesten of ongepast gedrag op
internet. In de eerste plaats om de kinderen te beschermen maar ook voor de naam van
de school.

