
 

Notebookreglement 
Algemeen 
We verwachten dat je je notebook elke dag volledig opgeladen meebrengt naar school. 

Gebruik 
We blokkeren slechts weinig sites op school. We willen je namelijk aanmoedigen om verantwoord met 

je toestel om te gaan. Op school gebruik je je notebook sowieso enkel in het kader van je lessen, taken 

en opdrachten – ook in de studiezaal. 

Wat kan niet? 
 Torrents downloaden 

 Filmpjes bekijken indien dit niet relevant is voor de les 

 Berichten naar andere leerlingen sturen indien dit niet relevant is voor de les 

 Spelletjes spelen 

 Zelf je notebook aansluiten op een schoolbeamer 

 De notebook van iemand anders gebruiken 

 Software installeren die de werking van het wifinetwerk beïnvloedt op om het even welke 

manier (dit is ten strengste verboden!) 

Tips voor verantwoord gebruik 
 Kleef een sticker met je naam en klas op je notebook. 

 Let er bij het sluiten van het scherm op dat er geen objecten tussen zitten. 

 Berg je computer steeds veilig op in het hoesje. Er is een vrijstelling van 150 euro bij 

schermbreuk en vloeistofschade aan je toestel. 

 Gooi je boekentas niet gewoon op de grond. Het hoesje kan niet alle schokken opvangen. 

 Laat je computer niet rondslingeren op de speelplaats. 

 Maak gebruik van een locker. 

 Verbind je notebook met het wifinetwerk RHIZOLEERLINGEN; RHIZOGAST is voor 

smartphones. Beide netwerken zijn even performant, maar deze afspraak zorgt voor een vrij 

gelijkmatige belasting. 

 Installeer updates minstens één keer per week. Doe dit bij voorkeur thuis, om het 

schoolnetwerk niet onnodig te belasten bij het downloaden. 

 Sla geen belangrijke bestanden lokaal op. Gebruik een cloudtoepassing (Smartschool, 

Dropbox, OneDrive …), zodat je werk niet verloren gaat als je notebook crasht. 

 Download geen ‘gratis’ of bedenkelijke software. Hierdoor krijg je malware op je computer. 

Opladen 
Je kunt je notebook elke middag laten opladen op het podium in A 001. Om diefstal te voorkomen, 

laten we enkel genaamtekende notebooks toe. Je blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor je 

eigen notebook. Dat geldt ook als je je notebook oplaadt in een ander lokaal. 



 

Eerste hulp 
Als je problemen ondervindt met je notebook, dan meld je je aan bij het leerlingensecretariaat met je 

toestel en het hoesje (de oplader is niet nodig). Daar vul je op de ‘opvolgfiche herstel’ het deel bestemd 

voor de leerling in. In bijna alle gevallen heb je je toestel binnen de 24 uur terug. Via Smartschool krijg 

je een melding als je je notebook opnieuw kunt afhalen in het secretariaat. 

Let op: deze ondersteuning geldt enkel voor notebooks die via de school zijn aangekocht. Kocht je je 

toestel elders, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat het altijd werkt. 

Aanpassing reglement 
Het notebookproject wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. In de loop van het schooljaar kan 

dus ook dit reglement worden aangepast.  


