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Overeenkomst internet gebruik
Naam Leerling: ……………………………………………………………………………………………
Krijgt het gebruik van een eigen office 365 account.
Wat betekent dat:
•
•
•

Dat betekent dat je een eigen mailadres krijgt waarmee je in Word, PowerPoint of Excel kunt
werken.
Je hoeft dan niets meer op de computer te bewaren want alles wordt in de Cloud
opgeslagen.
Thuis kun je ook inloggen in je office 365 account zodat je thuis aan je documenten van
school kunt werken.

Ik gebruik mijn office 365 account voor:
•
•
•
•
•

Het werken aan educatieve programma’s die door school gebruikt worden.
Het opzoeken van informatie op het internet wanneer de leerkracht me dit gevraagd heeft.
Het maken van documenten, spreekbeurten, werkstukken en opdrachten die ik van mijn
leerkracht krijg.
Het delen van documenten met mijn leerkracht.
Het thuis inloggen in mijn Office 365 account.

Dit spreken we af:
•
•
•
•
•

Ik verstuur geen mail naar andere kinderen, mensen of bedrijven tenzij dit met de leerkracht
is afgesproken.
Ik houd mijn wachtwoord geheim, ik deel dit wel met mijn ouders.
Ik maak met mijn school mail account geen andere accounts aan.
Ik download geen programma’s.
Ik bestel niets op het internet.

Wanneer ik mijn afspraken niet na kom
•
•
•
•

De eerste keer: ik meld me bij de leerkracht.
De tweede keer: mijn ouders worden gebeld door de leerkracht.
De derde keer: ik mag niet meer op het internet en op mijn office 365 account voor een
nader te bepalen tijd.
Is het ernstig? We bellen meteen je ouders en blokkeren je account.

Wanneer de leerkracht denkt dat er iets niet goed gaat op de computer of in je Office 365
account, kan hij of zij (samen met jou) in je computer, browsergeschiedenis en je office 365
account kijken. z.o.z.
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Naam leerling:
…………………………………………………………………………………………..

Ik snap bovenstaande afspraken en zal me hieraan houden
Handtekening Leerling:

……………………………………………………………………………………………

Ouders/verzorgers:
Ik geef toestemming dat bovengenoemde zoon of dochter gebruik maakt van
de computer en een Office 365 account.
Ik begrijp deze afspraken, en zal erop toezien dat mijn zoon of dochter geen
misbruik maakt van dit protocol en het bijbehorende Office 365 account.
Mocht dit (per ongeluk) toch gebeuren meld ik dit meteen bij de leerkracht van
mijn zoon of dochter of bij de directie.
Voor akkoord:
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

…………………………………………………………………………………………..

