GEDRAGSCODE IPAD
MIDDENSCHOOL
WE VERWACHTEN WE VAN JOU DAT:

HET IS TOEGESTAAN OM:

- je iedere dag naar school komt met een iPad
waarvan de batterij volledig is opgeladen;

- op je iPad eigen apps te installeren, maar er moet echter voldoende
ruimte blijven voor de nodige schoolapps en -documenten.

- je oortjes of een hoofdtelefoon bij je hebt;
- je een toegangscode en Touch-ID instelt;

HET IS NIET TOEGESTAAN OM:

- de beschermhoes steeds rond de iPad zit;
- je de iPad proper houdt en buiten het bereik van eten en drinken.
Tijdens het eten in de cafetaria/refter
wordt de iPad/GSM niet gebruikt;
- je de iPad enkel gebruikt in de toegelaten zones;
- je de iPad niet onbewaakt achterlaat;

- je paswoorden uit te wisselen;
- gebruik te maken van het paswoord van iemand anders;
- de iPad van een medeleerling of van jezelf te beschadigen;
- je iPad mee te nemen op uitstap,
tenzij de organiserende leerkrachten dit nodig vinden;
- je iPad uit te lenen;

- het gebruik van je iPad het normale
lesverloop ondersteunt en niet remt;

- je iPad te gebruiken voor onwettige activiteiten
of ongepaste inhouden, zoals het filmen van anderen;

- je steeds een recente back-up van je iPad hebt
op het internet via de iCloud-dienst van Apple;

- bètaversies van iOS te installeren;

- er geen spelconsole gebruikt wordt tijdens de pauzes;
- je “Zoek mijn iPad” activeert;
- je steeds de laatste versie hebt van iOS en apps.
Dit installeren doe je buiten de lesuren;

- te mailen, gamen, chatten en te communiceren
in elke andere vorm tijdens de lessen én studie-uren
zonder toestemming van de leerkracht;
- apps te verwijderen die door de school geïnstalleerd werden;
- het MDM (Mobile Device Management)-profiel van
de iPad te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

- je het geluid uitzet. Tenzij de leerkracht
je toestemming geeft om het aan te zetten;
- je het wachtwoord van je Apple-ID en je account
van Smartschool uit het hoofd kent.
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