Afspraken gebruik iPad 2020

Afspraken
We spreken samen de volgende regels af voor het gebruik
van de iPad op het Reviuslyceum en Revius Mavo:
• De iPad heb je altijd bij je.
• De iPad moet altijd in een stevige hoes zitten.
• Je zorgt ervoor dat de iPad elke dag weer volledig
opgeladen is.
• De les begint altijd met je iPad omgedraaid plat op de
tafel.
• De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag
worden en op welke wijze.
• De iPad ligt plat op tafel tijdens gebruik in de lessen
tenzij de docent toestemming geeft om deze rechtop te
gebruiken.
• Je mag pas een update van IOS installeren als de ictcoordinator daarvoor toestemming geeft.
• Het is niet toegestaan om je profiel van Jamf te
verwijderen. Voor het opnieuw instellen van Jamf op je
iPad zullen kosten in rekening worden gebracht.
• Je bent verplicht om een beveiligingscode in te stellen.
• Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder
zijn/ haar toestemming.
• Het filmen en/of fotograferen met de iPad is alleen
toegestaan met toestemming van de docent.
• Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders
beslist.
• Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt.
• Je iPad wordt in het leslokaal alleen gebruikt voor
schoolwerk.
• Er wordt dus niet gegamed, gechat of social media
gebruikt (Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, etc.) of
YouTube filmpjes bekeken. Ook worden er geen andere
funsites bezocht. Behalve als een docent daar uitdrukkelijk
toestemming voor geeft.
• De iPad mag niet worden gejailbreaked.
• Het bezoeken van pornografische, racistische of
gewelddadige sites is verboden.
• Het hebben van illegale software (= software waar je geen
licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig is) is op je
iPad verboden.
•
Voor meer informatie over het gebruik van de iPad kunt u
terecht bij de ICT/iPad coördinator van het Reviuslyceum/
Revius Mavo dhr. T. van Deutekom; tvdeutekom@lentiz.nl

