
Nettiquette Thomas a Kempis College 

 
 
Inleiding 

Deze nettiquette is een document hoe we binnen het Thomas a Kempis omgaan met de laptop. 
 
 

Wees altijd zuinig op je laptop, dus: 

 Lopen met een open laptop mag niet om schade door stoten en/of vallen te voorkomen. 
 Bij lokaalwisselingen: laptop in een speciale laptoptas: dus NIET onder je arm meenemen. 
 Bij BO / classes ligt jouw laptop in je kluisje of zorg je dat hij achter slot en grendel ligt bij de sportaccommoda-

tie. Word je laptop gestolen omdat hij onbeheerd achter gelaten was, dan keert de verzekering (als je er één 
afgesloten hebt) NIETS uit. 

 De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of stuk gaan van de laptop. 
 Niet aan elkaars laptop zitten / lenen of op de laptop van een ander werken. 
 Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop: dus ook geen drinken in je tas bij je laptop. 
 Er mogen alleen laptops gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein, 

ergens op het gras (van het sportveld) of iets dergelijks. 
 Tip: De laptop bevindt zich altijd binnen één meter van de eigenaar. 
 
 

Vervoer van je laptop 

 Je laptop wordt ALTIJD vervoerd in een hoes. Buiten het gebouw in een speciale laptoptas. Stop in de hoes 
NIET de oplader om beschadigingen aan je laptop te voorkomen. 

 Zorg bij het inpakken in je laptoptas dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je 
laptop. Dus aan die kant niet je oplader proppen. 

 De laptoptas mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Wil je de rugtas niet op je rug? Maak dan 
gebruik van een fietstas of een ‘monkey mee’.  

 Tip: Zorg dat de laptop in een goede beschermhoes zit. Deze kan dan in een onopvallende rugzak naar keuze 
om diefstal te voorkomen. 

 
 

Gebruik van je laptop 

 Je laptop wordt op school alleen gebruikt voor schoolwerk (dus NIET gamen, chatten, funsites bezoeken …).  
 De docent geeft aan op welk moment de laptop in de les mag worden gebruikt. 
 De menubalk moet altijd zichtbaar zijn, zodat de docent kan zien waaraan je werkt. 
 Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden. 
 Het hebben van illegale software op je laptop is verboden. 
 Je zorgt dat je met een opgeladen laptop ’s morgens op school komt. 
 Opladen tijdens de les doe je alleen met toestemming van je docent. 
 Zorg dat je altijd je acculader bij je hebt. 
 Zorg dat je altijd oortjes bij je hebt om zonder geluid te kunnen werken. 
 Maak voor je schoolwerk een mappenstructuur per vak aan. 
 Zorg dat je regelmatig een back-up maakt van je gegevens. 
 
 

Gebruik van je laptop tijdens toetsen 

Tijdens het maken van toetsen is het gebruik van een laptop NIET toegestaan. Het gebruik van een laptop is onder 
voorwaarden toegestaan indien er een verklaring / rapport van een specialist wordt overlegd waaruit blijkt dat het 
werken met de laptop noodzakelijk wordt geacht in verband met een stoornis, zoals dyslexie of een stoornis in de 
motoriek van de betreffende leerling. 
 
 

Storing?   

Als je een storing hebt aan je laptop, vraag je eerst je docent of een medeleerling om hulp. Als die je niet kunnen 
helpen, kun je naar het servicepunt ICT (naast OLC) gaan. Doe dat altijd in overleg met een docent. Hier zal geke-
ken worden wat het probleem is en indien mogelijk als het een softwareprobleem betreft dat direct herstellen. 


