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Gedragscode voor computer- en netwerkgebruik 

op de Werkplaats 
 
Inleiding 
Deze gedragscode beschrijft hoe je met de schoolcomputers en 
ons computernetwerk om moet gaan. In het eerste deel staan 
de regels waar iedereen zich aan moet houden. In het tweede 
deel staan tips voor het gebruik van e-mail op de Werkplaats. 
Bij overtreding van de regels heeft de school het recht om 
maatregelen te treffen. Deze regels gelden ook voor als je 
buiten de school gebruik maakt van het computernetwerk. 
Bijvoorbeeld tijdens het bezoeken van de Digitale Werkplaats of 
het gebruik van je e-mail account van school. 
 
Regels voor het gebruik van de computers en netwerk op 

de Werkplaats 

 
• Als misbruik van computers en/of het netwerk schade 

toebrengt aan de Werkplaats, wordt de veroorzaker 
aansprakelijk gesteld. 

 
• De computers en het netwerk van de Werkplaats zijn 

bestemd voor educatief gebruik, oftewel ‘voor schoolwerk’. 
Elk ander gebruik (waaronder chatten, spelletjes spelen, 
downloaden van muziek, enz.), hoe kortdurend dan ook, is 
verboden. 

 
• Je eigen inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) mag je 

nooit aan anderen geven. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk 
voor wat er gebeurt op een computer waarop jij ingelogd 
bent. Zelfs als iemand anders onder jouw naam is ingelogd. 

 
• Gebruik van de computers of het netwerk om anderen lastig 

te vallen op wat voor manier dan ook (pesten, uitschelden, 
beledigen, seksuele intimidatie, discriminatie, enz.) is niet 
toegestaan. 

 
• Houd computers niet onnodig bezet. Dus niet ‘vergrendelen’ 

en pas 10 minuten later terugkomen. 
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• Als je niet meer op de computer werkt, ook al is het maar 
voor even, moet je uitloggen. Zo voorkom je dat anderen 
jouw inloggegevens misbruiken en dat jij voor de gevolgen 
moet opdraaien. 

 
• Je mag geen bestanden van anderen bekijken, ze wijzigen of 

verwijderen.  
• Kopieer en/of gebruik geen software waarvoor je niet hebt 

betaald, of waarvoor je geen licentie (gebruikersrecht) hebt. 
 
• Gebruik geen programma's die het WP-netwerk onnodig 

belasten of vertragen. Hieronder vallen onder andere alle 
programma’s die bedoeld zijn voor het downloaden van 
muziek of films en video. 

 
• Je mag jezelf geen toegang verschaffen (of probéren dit te 

doen) tot bestanden die niet voor jou bedoeld zijn. 
 

• Verstuur geen reclame of kettingberichten via het e-mail 
account die je van de WP hebt gekregen. 

 
• Verstuur geen berichten naar alle werkers en medewerkers 

van school, zonder toestemming van je teamleider. 
 

• Reageer niet op e-mails van werkers die aan alle werkers 
gericht zijn. Al helemaal niet door aan iedereen te 
beantwoorden. Anders maak je het probleem alleen maar 
erger en loop je zelf ook risico op straf. 
 Je mag wel de teamleider erop wijzen (met een e-mail 
bericht) dat een werker aan iedereen heeft gemaild. 

 
• Verder dienen alle werkers en medewerkers in alle gevallen 

die hier niet zijn beschreven te handelen in de geest van 
deze gedragscode. 

 

 

Tips voor het gebruik van e-mail van de Werkplaats 

(webmail) 

 
• Gebruik je WP e-mail adres voor alle zaken die met school te 

maken hebben.  
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• Stuur nooit zomaar een e-mail. Vraag je eerst af wat je 

ermee wilt en wat de ontvanger ermee kan. 
 

• Zorg dat je het correcte e-mail adres gebruikt. Dan weet je 
zeker dat het bericht aankomt en je voorkomt foutmeldingen 
die het systeem belasten. 

 
• Zet boven je e-mail altijd het onderwerp. Dan kan de 

ontvanger snel zien waar het bericht over gaat. 
 

• Houd de berichten kort en bondig. De ontvanger krijgt meer 
berichten dan die van jou. 

 
• Bedenk dat een bericht verkeerd kan worden opgevat. Vraag 

jezelf dus af of de ontvanger snapt wat je bedoelt. 
 
• Gebruik geen hoofdletters om iets te benadrukken. In e-mail 

berichten betekent dit SCHREEUWEN. 
 
• Schrijf in normaal Nederlands. SMS-taal doe je maar op je 

telefoon. 
 
• Verstuur geen vertrouwelijke informatie via e-mail: de 

beveiliging kan nooit 100% gegarandeerd worden. 
 
• Reageer niet op berichten van onbekenden waarin je 

gevraagd wordt om het bericht door te sturen naar al je 
contacten. Ze zijn meestal bedoeld om e-mail adressen te 
verzamelen die vervolgens gebruikt worden voor reclame.  

 
• Ga voor verzending na of eventuele bijlagen inderdaad zijn 

bijgevoegd en verstuur het bericht maar één keer. 
 
• Lees en beantwoord de mail en maak regelmatig je mailbox 

leeg. Dat scheelt opslagruimte op de mailserver.  
 
• Open geen bijlagen van e-mail als je de afzender niet kent of 

vertrouwt. De kans bestaat dat er een virus in zit. 
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• Laat je adres en telefoonnummer maar ook foto's van jezelf 
niet zomaar overal slingeren. Ook niet op internet. Je weet 
nooit wat anderen er mee doen. Bedenk: “eens op internet is 
altijd op internet”. Zelfs als jij de foto weer weghaalt, is hij 
nog tot in lengte van dagen door anderen te vinden. 

 
Hierbij verklaar ik dat ik deze gedragscode voor 

computer- en netwerkgebruik op de Werkplaats goed 

heb doorgelezen en dat ik akkoord ga met alle punten 

die erin staan. 
 

Naam: ………………………………………………………………  
Datum:…………………………….. 
Plaats: Bilthoven 
Handtekening:       


