Afspraken WIFI-gebruik Scholengroep DHZW
De Scholengroep Den Haag Zuid West stelt gratis WIFI beschikbaar voor
personeel, leerlingen en gasten. Hieronder staan de regels en waar je je bij
het gebruik van WIFI aan moet houden.
Regels waar je je aan moet houden:
-

WIFI op school is bedoeld om het leren gemakkelijker en leuker te maken. Je mag het niet
met een ander doel (bijvoorbeeld commercieel) gebruiken.

-

In de lessen bepaalt de docent of je een laptop, tablet of ander apparaat mag gebruiken om
op internet te gaan. De docent bepaalt dan ook waarvoor je het apparaat en het internet
mag gebruiken. Je mag in de les geen social media bezoeken of elkaar berichtjes sturen
(tenzij de docent dit toestaat omdat het de les ondersteunt).

-

Alleen met toestemming van de docent mag je beeld- en geluidsopnamen maken. Beelden
op internet plaatsen mag alleen als je zeker weet dat dat van alle betrokkenen mag.

-

Het gebruiken en verspreiden van pornografisch, racistisch of gewelddadig materiaal is in en
rond de school verboden. Ook digitaal pesten is niet toegestaan.

-

Houd je aan de wet op het gebied van copyright. Je mag iets waarvan je niet zeker weet dat
je het copyright bezit, niet up- of downloaden. Een eventuele boete moet je zelf betalen.

-

Je mag alleen aan groepen mensen e-mail versturen, als je alle mensen in die groep kent
(dus geen spam).
En verder:

-

WIFI is geen recht, waar je altijd op kunt rekenen. De Scholengroep DHZW kan het netwerk
op elk moment deactiveren, bijvoorbeeld voor onderhoud. De snelheid van het internet is
niet gegarandeerd. De Scholengroep kan een gebruiker de toegang tot het netwerk
ontzeggen, als die zich niet aan de regels houdt of bij buitensporig gebruik.

-

De Scholengroep is niet aansprakelijk voor de activiteiten van de gebruikers van het netwerk,
en ook niet voor eventuele claims die daaruit voortvloeien.

-

De Scholengroep is er niet verantwoordelijk voor om je te helpen een particulier aangeschaft
apparaat met WIFI te verbinden.

-

De Scholengroep is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of door het verlies van
gegevens, die door het gebruik van het netwerk optreedt, (bijvoorbeeld door
onderbrekingen in de toegang tot internet, door wijzigingen in instellingen).

-

De Scholengroep kan de afspraken voor het gebruik van WIFI aanpassen. De eventuele
wijzigingen zal de school tijdig communiceren.

Naam gebruiker: ______________________________________Datum:________________________

Handtekening gebruiker:

