
 

ICT, devices en netwerk op CSW 

CSW is een moderne school waar veel aan digitale vorming gedaan wordt. Elke leerling op 

CSW is in het bezit van minstens één device. Om dit mogelijk te maken heeft CSW in elk 

gebouw een goed werkend wifi-netwerk. Ook is er in elk gebouw minstens één 

computerlokaal met desktops en printmogelijkheden. Verder krijgt de leerling van school de 

beschikking tot programma’s, apps en digitaal lesmateriaal. Om dit alles goed te laten 

verlopen, hebben we een aantal afspraken gemaakt rondom alle digitale zaken op onze 

school: 

 

Leerlingnetwerk 

Elke leerling heeft met zijn eigen device toegang tot het wifi netwerk en de office 365 

omgeving van CSW. Via de vaste computer heeft de leerling toegang tot de applicaties die 

op het schoolnetwerk geïnstalleerd staan. 

 

Inlogcodes 

Elke leerling krijgt van school een leerlingnummer en wachtwoord waarmee hij/zij toegang 

heeft tot vaste computers, SOM, webuntis en Office. De leerling moet deze inloggegevens 

altijd weten of beschikbaar hebben. De leerling mag deze inloggegevens nooit delen met 

anderen om misbruik te voorkomen. De leerling is verantwoordelijk voor alles wat met deze 

inlogcodes wordt gedaan binnen ons wifi-netwerk en vaste netwerk. 

 

CSW e-mail 

Elke leerling krijgt van school een e-mail account (leerlingnummer@cswleerling.nl). Alle 

communicatie van school naar de leerling gaat zoveel mogelijk via dat e-mailaccount. Het 

andere communicatiemiddel dat wij als school gebruiken is de berichten binnen SOM. 

 

Office 365 

Elke leerling krijgt de beschikking over Office 365, waarmee hij zowel thuis als op school aan 

opdrachten kan werken. Bij het pakket zit ook een Onedrive met 1 TB opslag.  

 

Vaste computers 

Als een leerling gebruik maakt van een vaste computer, gelden de volgende regels: 

- Je logt altijd in met je schoolaccount. 

- Je bent op een vaste computer alleen bezig met de opdrachten voor school. Het 

bezoeken van niet school gerelateerde websites is niet toegestaan. 

- Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor de computer. Voor je begint controleer je 

de computer op schades. Die geef je vóór je begint te werken door aan de docent. 

- Doe je dat niet en wordt er achteraf schade ontdekt, dan zijn de kosten voor reparatie 

voor de laatste gebruiker. 

 

 

 

mailto:leerlingnummer@cswleerling.nl


Gebruik van devices voor ons onderwijs 

- Elke leerling heeft voor ons onderwijs een device (iPad of een ander eigen device in 

de bovenbouw). 

- iPads die via smart2scool gekocht zijn en verzekerd zijn, zijn dat alleen mits er een 

goede hoes om zit. 

- Bij schades van iPads die zijn aangeschaft via Smart2Scool, stelt CSW een leen-iPad 

ter beschikking gedurende de reparatie. 

- Je zorgt altijd een volledig opgeladen device mee naar school te hebben. 

- Apps voor het onderwijs gaan altijd voor privé apps. Als er onvoldoende ruimte is 

voor een app die voor ons onderwijs van belang zijn, zal de leerling privé apps 

moeten verwijderen. 

 

Gebruik van devices in het klaslokaal 

- Als je een lokaal binnenkomt heb je je device(s) op sluimerstand in je tas. 

- De docent bepaalt tijdens de les of en op welke manier je jouw device(s) mag 

gebruiken. 

- Je hebt tijdens de les alleen die apps open staan die nodig zijn voor de les. 

- Je zorgt altijd voor dat je een koptelefoon/oortjes bij je hebt. 

- Tijdens lessen zorg je ervoor dat notificaties van apps op je device(s) uit staan, zodat 

je je op de les kunt richten. 

- Tijdens toets momenten is het gebruik van een device absoluut verboden. 

Overtreding hiervan wordt gezien als fraude. Dan wordt het fraudebeleid van kracht. 

 

Algemene regels m.b.t gebruik devices en sociale media in school 

- Je stoort medeleerlingen niet tijdens lessen door het sturen van berichten, FaceTime 

oproepen etc.. 

- Het is ten strengste verboden om foto’s, film en geluidsopnames te maken in de 

school en te plaatsen op social media/internet zonder uitdrukkelijke toestemming van 

degene(n) die gefilmd, gefotografeerd of opgenomen zijn.  

- In de les is het opnemen van video’s of geluid alleen toegestaan als de docent daar 

opdracht toe heeft gegeven. Deze in de les gemaakte opnames mogen nooit op 

social media geplaatst worden. 

- Over de omgang met elkaar op social media, heeft de school een Protocol Sociale 

Media vastgesteld. Dat is hier vinden. 

 

Overtreding van bovenstaande afspraken zal leiden tot maatregelen van de schoolleiding. 

De schoolleiding en medewerkers van de school hebben indien noodzakelijk het recht een 

device tijdelijk in beslag te nemen of leerlingen de toegang tot de ICT faciliteiten te 

ontzeggen. 

 

https://www.cswalcheren.nl/sites/all/files/default/protocol_socialemedia_avg_20180605_concept.pdf

