
Digita le  gedragscode Kennem er College hv 

 
De digitale gedragscode is er op gericht  te bevorderen dat  door heldere regels en adequate 

voorlicht ing op een goede m anier m et  de (digitale)  com m unicat iemiddelen wordt  om gegaan. Het  

voorkom en en aanpakken van ongewenst  gedrag draagt  bij  tot  de veiligheid van iedereen die werkt  

en leert  op het  Kennem er College. 

W erksfeer  

Deze gedragscode geldt  voor alle leerlingen, m edewerkers, stagiairs en vr ijwilligers in de school. 

Deze code geldt  voor gebruik van ICT m iddelen en de onderlinge com m unicat ie daarm ee zowel in 

als buiten de school. 

  

Algem een  

De school behoudt  zich het  recht  voor om  de toegang tot  bepaalde sites te beperken. Zij  kan het  

gebruik van internet  toestaan, m aar ook alt ij d weer inperken. De gebruikelij ke gedragsregels, zoals 

de regels voor het  ondertekenen van schriftelij ke correspondent ie, het  vertegenwoordigen van de 

school en dergelij ke, zij n ook van toepassing op het  gebruik van e-m ail en andere digitale 

com m unicat ie. 

  

Gebruik door m edew erkers 

Medewerkers van school m ogen gebruikm aken van internet  en e-m ail ten behoeve van 

zaken/ bezigheden die voortvloeien uit  de funct ie. Daarbij  houden zij  zich aan de door de werkgever 

opgestelde regels en procedures. Medewerkers m ogen internet  en e-m ail incidenteel en kortstondig 

voor pr ivé-doeleinden gebruiken, zowel intern als extern, m its dit  niet  storend is voor de dagelij kse 

werkzaam heden en voldaan wordt  aan de r icht lij nen van deze gedragscode. Medewerkers die 

regelm at ig ‘prive’-m ail ontvangen, vragen de verzender toezending te stoppen. Voorbeelden van 

onacceptabel persoonlij k gebruik van internet  en/ of m ail zij n:  gokken/ downloaden van spellet jes, 

winkelen, het  bezoeken van chat - / babbelboxen en niet  funct ie-gebonden m ailverkeer. 

  

Gebruik door leerlingen  

Leerlingen van de school m ogen op school gebruik m aken van internet  en e-m ail voor hun 

schoolwerk. Daarbij  dienen zij  zich te houden aan de door de school opgestelde regels en 

procedures. Leerlingen m ogen internet  alleen na toestem m ing van een door school aangestelde 

m edewerker gebruiken voor pr ivézaken m its hierbij  voldaan wordt  aan de r icht lij nen van deze 

gedragscode wat  bet reft  acceptabel gedrag. Bij  onacceptabel persoonlij k gebruik van internet  

wordt  bij voorbeeld gedacht  aan:  gokken, spelen/ downloaden van spellet jes en het  bezoeken van 

chat - / babbelboxen. 

  

Voor leerlingen en m edew erkers geldt : 

Het  is in het  bij zonder niet  toegestaan om  op internet :  

• pornografisch, racist isch, discr im inerend, beledigend m ateriaal te 

bekij ken/ downloaden;  

• zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot  niet  openbare bronnen op het  internet ;  

• inform at ie waartoe m en toegang heeft  zonder toestem m ing te 

veranderen/ verniet igen. 

Het  is bovendien niet  toegestaan om  door m iddel van e-m ail of sm s:  

• berichten anoniem  of onder een fict ieve naam  te versturen;  

• het  gebruik van elkaars wachtwoorden of z.g.n. ident iteit  is niet  toegestaan 

• dreigende, beledigende, seksueel get inte, racist ische, discr im inerende berichten en 

ket t ingm ail berichten te verzenden of door te sturen;  



• iem and elekt ronisch last ig te vallen. 

I ndien je ongevraagd inform at ie van deze aard aangeboden kr ij gt , dien je dit  te m elden aan de 

direct  leidinggevende (m edewerkers)  of een m edewerker ( leerlingen) . Je kunt  ook m et  de 

vert rouwenspersoon hierover contact  opnem en. 

De infrast ructuur voor elekt ronische com m unicat ie kent  een eigen vorm  van kwetsbaarheid, en een 

eigen vorm  van beveiliging. Wachtwoorden en inlognam en zijn persoonsgebonden en m ogen niet  

aan anderen worden doorgegeven. 

Het  is niet  toegestaan om  zonder toestem m ing van de bet rokkenen te fotograferen, te film en of op 

te nem en;  in het  bij zonder geldt  dit  voor kleedkam ers en vergelij kbare ruim ten/ situat ies. 

Beveiligingscam era’s zij n van deze bepalingen uitgesloten. 

W ebsite  

Op de websites van het  Kennem er worden bij  voorkeur groepsfoto’s geplaatst . I n beginsel worden 

individuele foto’s alleen geplaatst  m et  toestem ming van de leerling/ m edewerker. De 

leerling/ m edewerker heeft  het  recht  de foto te laten verwijderen. 

Handhaving  

Om  deze gedragscode te handhaven en het  welbevinden van leerlingen/ m edewerkers op de school 

te bevorderen, worden leerlingen/ m edewerkers via voorlicht ing gest im uleerd om  deze gedragscode 

op een correcte m anier te hanteren. Bij  een redelij k verm oeden van handelen in st r ij d m et  deze 

gedragscode, kan de direct ie het  gebruik van internet  en e-m ail cont roleren. 

Sanct ies 

Bij  handelen in st r ij d m et  deze code, het  schoolbelang of de algem een geldende norm en en 

waarden voor het  gebruik van internet , worden afhankelij k van aard en ernst  van de overt reding 

m aat regelen get roffen. Hierbij  gaat  het  ten aanzien van het  personeel om  disciplinaire en 

arbeidsrechtelij ke m aat regelen;  ten aanzien van leerlingen gaat  het  om  schorsing, overplaatsing of 

verwijdering. 
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