Schooljaar 2021-2022

Deontologische code voor Smartschoolgebruik
1. Algemeen gebruikersreglement
De algemene regel is dat je Smartschool gebruikt waarvoor het bedoeld is. Feitelijk en bewust
misbruik zal steeds tot een straf leiden.
ACCOUNT
• Als leerling, cursist of personeelslid van Scholengroep Stroom ben je automatisch een
gebruiker van het Smartschoolplatform. De Smartschoolbeheerder van je school zal dan ook
een eigen account toewijzen.
• Als gebruiker ben je steeds verantwoordelijk voor je eigen wachtwoord. Ben je dit
wachtwoord vergeten, dan meld je dat meteen aan de Smartschoolbeheerder van je school.
o Kies je wachtwoord met zorg: het mag m.a.w. niet te gemakkelijk zijn (slechte
wachtwoorden zijn bijv. je voornaam, de naam van je kind of kleinkind, je
geboortedatum, je nummerplaat ...)
o Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden nooit doorgegeven.
o Het is absoluut verboden om de gebruikersnaam en het wachtwoord van iemand
anders te gebruiken.
• Als gebruiker dien je je af te melden na ieder gebruik van Smartschool.
• Bij langdurige afwezigheid van een beheerder (meer dan 10 werkdagen) kan de
beheerdersfunctie worden uitgeschakeld door de directie.
• Een personeelslid dat de titularis vervangt, krijgt een co-account. Het instellingshoofd kan
wel beslissen de vervanger een eigen account te geven.
• Als je geen personeelslid, leerling of cursist meer bent (einde opdracht, pensioen,
schoolverlater ...), dan wordt je account na tien werkdagen uitgeschakeld. Dit impliceert dat je
berichten, persoonlijke documenten en agenda niet meer beschikbaar zullen zijn (zie
stappenplan). De account wordt definitief verwijderd op het einde van het schooljaar. Als je
geniet van een verlofstelsel, kun je je account blijven gebruiken
MET BETREKKING TOT DE SCHOOL
• Smartschool is een aanvulling op de les- en schoolactiviteiten. Dit impliceert dat het
schoolreglement erop van toepassing is.
• Smartschool wordt enkel gebruikt voor professionele doeleinden; berichten met een privéinhoud worden in geen geval toegestaan. De documenten die op Smartschool worden
geplaatst, dienen verband te houden met de school of de scholengroep of met het onderwijs in
het algemeen. Hierbij moet de wetgeving inzake auteursrechten worden gerespecteerd.
• Je stuurt je berichten enkel naar de collegae of (mede)leerlingen die hen aanbelangen.
Ongevraagde kettingbrieven worden ‘spam’ genoemd. Het versturen van ongevraagde
kettingbrieven is trouwens bij wet verboden. Indien je toch een bericht toegestuurd zou
krijgen dat niet voor jou bestemd is, meld je dit enkel aan de afzender
en niet aan alle bestemmelingen van het oorspronkelijke bericht.
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• De algemene voertaal is het Algemeen Nederlands; voor vreemde talen kunnen de
vakleerkrachten andere instructies geven.
o Je hanteert steeds een correct taalregister.
o Een bericht of een forumpost breng je steeds op een beleefde manier, met respect voor
de mening van je bestemmeling.
o Je respecteert de webetiquette. Typen in HOOFDLETTERS of het veelvuldig gebruik van
uitroeptekens worden bijv. beschouwd als roepen.
o De communicatie tussen leerkrachten en leerlingen gebeurt:
- op professionele, beleefde en formele wijze;
- met een correcte aanspreking;
- in volledige zinnen.
• Bij een vermoeden van misbruik van Smartschool kan de gebruiker ter verantwoording
worden geroepen door zijn hiërarchische overste. Wanneer er aantoonbaar misbruik is, word
je ter verantwoording geroepen.
o De school draagt geen verantwoordelijkheid voor je account of voor de gegevens die je
op Smartschool hebt geplaatst.
o De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de berichten die via
Smartschool worden verstuurd.
• Onregelmatigheden meld je onmiddellijk aan de Smartschoolbeheerder. Je onderneemt niets
op eigen houtje.
• Als gebruiker krijg je een bepaalde opslagruimte voor de module “Mijn documenten”.
Vergeet niet deze module regelmatig leeg te maken zodat je het overzicht behoudt.
o Als je te veel datavolume inneemt, zal je daarop worden gewezen.
2. Het gebruikersreglement voor de leerlingen en cursisten
• Het wordt aanbevolen om elke schooldag Smartschool te raadplegen, o.m. voor een optimaal
gebruik van de digitale schoolagenda. Indien je thuis niet over een PC met internetverbinding
beschikt, kan je Smartschool op school raadplegen.
• Als gebruiker van Smartschool bekijk je zeker het school- en vaknieuws en je berichten.
• Een bericht waarop je een antwoord van je leerkracht verwacht, stuur je bij voorkeur één
lesdag op voorhand.
• Teksten of toepassingen die de leerling realiseert, voor zichzelf of voor iemand anders,
mogen nooit beledigend of kwetsend zijn of schade berokkenen.
• De foto van elke leerling wordt standaard door de school geplaatst. Wie deze wilt wijzigen
moet daarvoor formeel toestemming vragen aan de directie. Dit kan maximum 1 keer per
schooljaar.
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