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Byod protocol 
 

 
 

De 7 regels waaraan elke leerling op Canisius zich aan moeten houden bij het gebruik 
van een elektronisch device (laptop): 

 
 

Algemene regels voor het gebruik van je device 
1. Zorg dat je elke les een werkende laptop (met oordopjes) bij je te hebt.  

2. Zorg voor een volledig opgeladen laptop als de schooldag begint. 
3. Je bent verplicht om in een digitale cloud (bv Onedrive of Google Drive)regelmatig een 

back-up te maken van je schoolbestanden. 
 

Zorg en vervoer van je laptop 
4. Ondanks het feit dat jij en je ouders de eigenaren zijn van het device, vragen we 

je om zorgzaam met je device om te gaan. Bekijk de toelichting voor uitleg. 
 
 

Wat te doen bij storing van je device 
5. Tijdens pauzes kun je terecht bij de laptopdokter in de mediatheek. Alleen bij hoge 

uitzondering (bijv. bij toetsen) mag je alleen na toestemming van je docent tijdens 
de les naar de laptopdokter in de mediatheek. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Openingstijden van de laptopdokter: 

Almelo: op elke dag tijdens de 1e en 2e pauze in de mediatheek 

Tubbergen: op elke dag tijdens de 1e  pauze (om 10.00u een 10.50u) in de mediatheek 
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Help en toelichting 
 
 

Toelichting bij de algemene regels 
1. Heb je geen laptop bij je dan kun je een laptop huren in de mediatheek. 

Alleen van de devices van Switch of My Digital Schoolbook kan de software in 
de mediatheek via een „image‟  opnieuw worden geïnstalleerd. Voor de andere 
devices staat de benodigde software klaar om zelf te downloaden en te 
installeren> Dit gaat via: ICT-opstart, te vinden op de website van onze 
school. 
Je hebt naast je laptop ook altijd oordopjes of een koptelefoon bij je. 
(Je kunt bijvoorbeeld de oordopjes van je eventuele mp-3 speler 
gebruiken.) 

Het installeren van eigen software (voor privé gebruik) is op eigen risico. 
 

2. Het opladen van je device is jouw verantwoordelijkheid. Dat moet dus thuis 
gebeuren of via de laptoplocker.  
 

 
3. Zorg dat je bestanden worden opgeslagen in de digitale cloud. Bij een 

eventuele crash van je laptop heb je dan de minste kans dat je 

documenten kwijtraakt. Via Skydrive (in Itslearning) kan dit ook 

automatisch worden geregeld. Kijk daarvoor op de  website van de school: 

www.canisius.nl, bij ICT-opstart, stap 4 (Onedrive / cloudstorage. 

 

Toelichting bij zorg en vervoer van je laptop: 
4. Je bent verplicht om zorgzaam met je device om te gaan. Let daarbij op de 

volgende punten: 

a. Lopen met een open laptop mag niet. 
b. Bij les- of lokaalwisselingen: laptop in de hoes (sleeve) en de hoes zoveel 

mogelijk in je tas: dus zo weinig mogelijk onder je arm meenemen. 
c. In iedere pauze waarin je je laptop alleen moet laten, of wanneer je 

bijvoorbeeld naar LO gaat, leg je de laptop in je kluisje. Zo heb je nooit de 
kans dat het wordt gestolen. Als je laptop namelijk wordt gestolen omdat 
deze niet op zo'n moment in je kluisje was (maar ergens in je tas in het 
gebouw), of omdat je de laptop ergens buiten school onbeheerd hebt 
gelaten, dan keert de eventuele verzekering niets uit! 

d. Niet aan elkaars laptop zitten of op de laptop van een ander werken, zonder 
dat je daarvoor toestemming hebt gekregen van de eigenaar en/of je 
docent. 

e. Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop, dus ook geen drinken in 
hetzelfde gedeelte in je tas bij je laptop! 

f. Je laptop wordt altijd vervoerd in de hoes, dus ook met de sleeve in je tas! 
Maar: stop daar NIET de oplader of muis bij, dat veroorzaakt beschadigingen 
aan je beeldscherm. De oplader blijft thuis of in je eventuele laptoplocker. 

g. Zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te 
staan op de beeldschermkant van je laptop. 

h. Buiten het schoolgebouw wordt jouw laptop vervoerd in een gepolsterde tas 
of rugzak, ook binnen het gebouw de laptop in de sleeve. 

i. De tas of rugzak kun je beter nooit onder de snelbinders op je bagagedrager 
binden. Eventueel kan de tas of rugzak wel in een fietstas. 

 

http://www.canisius.nl/
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Toelichting bij het gebruik van je device 
5. Je device wordt tijdens de les alleen gebruikt voor schoolwerk: 

a. Het is verboden om in de les op een of andere manier gebruik te maken van 
de webcam mits er door de docent toestemming voor is gegeven. 

b. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is 
verboden. 

c. Het downloaden van grote bestanden of programma's is zonder toestemming 
van systeembeheer niet toegestaan ( spellen, films of iets dergelijks ). 

d. Het installeren of het hebben van illegale software (= software waar je geen 
licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig is) op je laptop is 
verboden. 

 

Toelichting bij storingen van je device 
6. Tijdens pauzes kun je terecht bij de laptopdokter in de mediatheek. 

Daar kun je als de storing niet te verhelpen is een leenlaptop meekrijgen. 

Is je device besteld bij “My Digital Schoolbook” met servicecertificaat dan is gebruik 
van een vervangend device bij de aankoop inbegrepen. 
In alle andere gevallen zorg je ervoor dat je de volgende dag een andere laptop bij 
je hebt waarbij je ook gebruik kunt maken van een huurlaptop uit de mediatheek. 
De uitleenlaptop is verzekerd met een eigen risico van €50,- 


