
 

 

 

 

Bijlage 5: Laptopreglement  

 

Dit laptopreglement bevat de schoolafspraken i.v.m. het laptopgebruik. Meer informatie i.v.m. 

wat te doen bij schade, verlies, diefstal, verwisseling,… vinden jullie terug in de laptopbrochure 

van de school. 

 

1. Op de laptop, aangekocht via de school, meld je je aan via jouw Microsoft-account die je van de 

school gekregen hebt. Deze ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@imi-secundair.be.  

Op jouw eigen toestel (of een schooltoestel vóór september 2022) voeg je jouw Microsoft-

account van de school toe, zodat je altijd de juiste software en updates binnen krijgt en volledig 

gebruik kan maken van het Office 365 pakket via de school. 

2. Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen laptop. Ga dus steeds respectvol en zorgvuldig 

om met het toestel en geef de laptop niet door aan anderen. Je houdt jouw toestel ten alle tijden 

bij de hand en laat deze niet onbewaakt achter op de speelplaats of in de klas. De school kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan het toestel. 

3. De laptop wordt elke dag, met een volle batterij en in de voorziene beschermhoes 

meegebracht naar school. Voorzie daarnaast een degelijke tas of rugzak waarin de laptop kan 

vervoerd worden. 

4. Als de laptop onvoldoende opgeladen wordt thuis, zal het toestel die dag niet verder kunnen 

gebruikt worden. Het is geenszins toegelaten om de laptop op school op te laden. Het is 

daarnaast ook raadzaam om verstandig om te springen met de laptop en deze niet onnodig te 

laten aanstaan. Het uitvoeren van energie-intensieve activiteiten op de laptop (zoals 

videostreaming, downloaden,…) is ook niet toegelaten. 

 

5. De laptop wordt tijdens de les enkel gebruikt in samenspraak met de leerkracht. 

6. ’s Avonds neemt de leerling de eigen laptop altijd weer mee naar huis. Deze blijft in geen enkel 

geval op school achter. 

7. Elke leerling voorziet bij zijn laptop één set oortjes of een koptelefoon om mee te nemen naar 

school. Aan het einde van de lesdag neemt de leerling deze ook telkens mee naar huis. Een 

computermuis is ook aangeraden. 

8. Elke leerling is verplicht om de webcam en/of microfoon te gebruiken, indien de leerkracht dit 

vraagt voor de les of voor een opdracht.  

9. Mochten er technische problemen zijn met de webcam en/of microfoon, dan dient dit meteen 

gemeld te worden via een Smartschoolbericht aan de ICT-coördinator, Toon Van Aelbrouck.   
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10. Naast de laptop blijft ook het papieren lesmateriaal bestaan. Dit moet dus ook meegebracht 

worden (tenzij anders gecommuniceerd door de vakleerkracht).  

11. Bepaalde boeken zoals een atlas en woordenboeken kunnen wel op de laptop geraadpleegd 

worden, mits toestemming van de leerkracht.   

12. Tijdens de studie en huiswerkklas kan de laptop gebruikt worden voor schoolse taken. De 

leerling vraagt dit vooraf aan de toezichthoudende leerkracht.  

13. Tijdens evaluaties met de laptop zijn draadloze oortjes en een draadloze koptelefoon niet 

toegelaten (tenzij anders gecommuniceerd door de vakleerkracht). De leerling bergt deze op in de 

locker of in de boekentas. 

14. Als het toestel defect is binnen de garantietermijn, brengt de leerling de laptop naar de laptopbalie 

(B109). Daar zal men het probleem zelf oplossen of de laptop ter herstelling aanbieden bij 

Signpost, zoals beschreven in de garantievoorwaarden.  

15. Bij een gekocht toestel is het raadzaam dat elke leerling de laptop voorziet van een ‘eigen 

karakter’. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. (gepaste) stickers. Zo is de laptop makkelijker herkenbaar en 

identificeerbaar voor leerlingen. 

Bij gehuurde toestellen mag er niets aangebracht worden op de laptop zelf. 

16. De interne hardware van de schoollaptop mag niet gewijzigd worden. Uitbreiden van de 

hardware kan enkel aangevraagd worden bij Signpost en door hen uitgevoerd worden.  

Bij niet-aangevraagde wijzigingen aan de interne hardware vervalt de garantie en 

verzekering van Signpost. 

17. Belangrijke data worden steeds opgeslagen in de Cloud. In het geval van onze school betekent 

dit dat alles wordt opgeslagen in OneDrive (gekoppeld aan het Microsoft-account dat via de 

school verkregen wordt). Persoonlijke data bewaart de leerling in OneDrive. De school kan nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke software of andere data. De leerling 

is dus zelf verantwoordelijk voor de back-up van deze programma’s en gegevens.  

18. Taken en documenten die bestemd zijn voor een leerkracht worden geüpload in de vakmap van 

de desbetreffende leerkracht op Smartschool. De leerling zorgt er ook steeds voor dat een kopie 

van dit bestand in de persoonlijke opslagruimte bewaard wordt. 

19. De laptops zijn standaard uitgerust met een antivirusprogramma dat automatisch elk bestand 

controleert op virussen. Indien het programma een virus detecteert, waarschuwt de leerling altijd 

een leerkracht. Wijzig zelf nooit iets aan de instellingen van het antivirusprogramma.  

20. Alle leerlingen met een laptop krijgen toegang tot het internet via de draadloze wifiverbinding van 

de school. We benadrukken hierbij wel dat de laptop op school in de eerste plaats een leermiddel 

is en dus ook op die manier moet gebruikt worden.  

 



 

 

21. Misbruiken m.b.t. deze internettoegang zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd worden.  

Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische 

wetgeving op school. Dit gaat meer bepaald over zaken als het auteursrecht (kopiëren en 

downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere 

vormen van computermisbruik. Deze zullen ook doorgegeven worden aan de desbetreffende 

instanties. 

22. Je eet of drinkt nooit in de buurt van een laptop of andere elektronisch apparatuur. 

23. Wanneer je de computer (voor langere tijd) niet meer gebruikt, sluit je deze volledig af. Op 

deze manier gaan de batterij en de computer zelf langer mee. 

 


