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PCC-Internetgedragscode voor leerlingen  
versie dd. 29 januari 2016 

Inleiding  
De computer kun je prima gebruiken als je elkaar wilt spreken of schrijven. Via het internet is ook 
veel informatie op te zoeken en dat is natuurlijk heel handig. Op school zal je regelmatig 
gebruikmaken van internet en andere digitale mogelijkheden. We hebben op het Petrus Canisius 
College daarom veel computers en daar hoort nog van alles bij, zoals netwerken, internet-sites, e-
mailprogramma’s, maar ook apparaten die nodig zijn om alles technisch te regelen en te bewaren. 

Die spullen zijn allemaal eigendom van het PCC en bedoeld om te worden gebruikt tijdens de 
lessen. Dingen doen op een schoolcomputer die niet direct met schoolwerk te maken hebben, dat is 
dus niet de bedoeling, maar het mag zeker niet de normale dagelijkse werkzaamheden verstoren. 
Je docenten bepalen hoe en wanneer de schoolcomputers worden gebruikt.   

We willen dat er binnen het PCC op een verstandige en veilige manier wordt omgegaan met 
internetgebruik. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Die gelden binnen onze 
muren maar ook daarbuiten, voor iedereen die gebruikmaakt van de internetmogelijkheden van het 
PCC: medewerkers, stagiaires, bezoekers, maar ook dus leerlingen en hun ouders/verzorgers.  

De regeling heet PCC-Internetgedragscode 2016 en is dus ook voor jou als leerling van belang. 
Want als jij op school of thuis als leerling op het internet actief bent, betekent dit automatisch dat 
je verklaart dat jij je zelf ook aan die regels houdt.  
Het is daarom belangrijk om goed te snappen wat er van je wordt verwacht. 

1. Algemeen  

1. Sommige internetsites kunnen door de school worden geblokkeerd, bijvoorbeeld als de 
inhoud ervan pornografisch, racistisch of discriminerend is. 

2. E-mailaccounts, internetadressen en webpagina's van het PCC mogen alleen worden 
gebruikt voor informatie die je ook zou durven voorlezen aan je ouders.  

3. We verwachten dat je nette taal gebruikt op sociale media. Uitgebreide regels hiervoor 
vind je in het protocol ‘Sociale media op het PCC’.  

4. Wees je ervan bewust dat je internetgedrag zichtbaar is, wanneer school controles 
uitvoert op ongebruikelijke activiteiten, voor beveiliging of werkzaamheden aan het 
netwerk. 

2. Je gedrag op het internet 

1. Hieronder vind je een overzicht van internetgedrag dat op het PCC niet wordt 
geaccepteerd. Je loopt minimaal het risico om te worden verwijderd van school, maar 
bij strafbaar gedrag is school verplicht om aangifte te doen.  
a. Sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of 

aanstootgevend materiaal bevatten. Je mag ook geen materiaal van deze site 
bekijken of downloaden. 

b. Verzenden van smerige of beledigende informatie of van informatie die bedoeld is om 
anderen te ergeren, pesten of intimideren.  

c. Bezoeken van niet-openbare bronnen op het internet. 
d. Je voordoen als iemand anders.  
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e. De internetmogelijkheden van school gebruiken voor commerciële activiteiten. 
f. De internetmogelijkheden van school gebruiken voor gokken, kansspelen of onwettige 

activiteiten. 
g. Onbehoorlijke opmerkingen, voorstellen en afbeeldingen maken of op het internet 

plaatsen.  
h. Vertrouwelijke informatie van anderen of van de school bekendmaken of publiceren. 

Dat geldt ook voor: databases van de school en de daarin opgeslagen gegevens, 
computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens 
van leerlingen en medewerkers.  

i. Al het andere gebruik van de PCC-internetmogelijkheden dat door de school als 
onacceptabel wordt gezien. 

2. Het is niet toegestaan om via internet, e-mail of sociale media (Facebook, Twitter, 
WhatsApp of andere vormen van sociale media)  
a. Dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische of discriminerende berichten 

en kettingmailberichten (door) te sturen. 
b. Anderen online lastig te vallen met roddelen en pesten. 
c. Te doen alsof je iemand anders bent. 

3. Gedraag je behoorlijk op het internet en in overeenstemming met de Nederlandse 
wetgeving.  

3. Je gebruik van de schoolcomputers 

1. Zorg dat je anderen tijdens computergebruik niet stoort en houd je aan de algemene 
regels die binnen de school gelden. 
  

2. Om technische problemen te voorkomen, is het de bedoeling dat je je houdt aan de 
regels die gelden voor computerbeveiliging:  

a. Je inlognaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden, dus houd die altijd voor 
jezelf. 

b. Je mag niet zelfstandig software installeren op schoolcomputers, illegale downloads 
zijn niet toegestaan en boetes moet je zelf betalen. 

c. Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder 
toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Het berichtenverkeer 
hoort daarom versleuteld te verlopen. 

d. Vertrouwelijke informatie (bestanden, gebruikersnamen e.d.) van anderen mag je 
niet openen, wijzigen of gebruiken.  

e. Als je per ongeluk iets verkeerd doet op internet of met de beveiliging daarvan, 
meld je dit direct bij de betrokken docent of je mentor. 

3. Gebruik je op school een laptop, telefoon of tablet van jezelf, zorg er dan voor dat: 
a. Via deze apparatuur geen virussen, Trojaans, of andere schadelijke software wordt 

gebruikt of verspreid. 
b. Dit geen overmatig netwerkverkeer veroorzaakt, waar anderen last van hebben. 

4. Je mag geen: 
a. Commerciële software of materiaal met copyright uploaden, downloaden of op een 

andere manier overbrengen.  
b. Berichten naar grote groepen versturen. 
c. Buitensporig grote e-mailberichten of bijlagen verzenden of ontvangen.  
d. Elektronische kettingbrieven verzenden of doorsturen.  
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4. Controle  

1. Soms voert school controles uit op het internet- en e-mailverkeer voor de veiligheid van 
het PCC-netwerk, om technische redenen, maar ook om na te gaan of iedereen zich 
houdt aan deze PCC-Internetgedragscode 2016. Dan kunnen anonieme lijsten van 
bezochte internetsites en van verstuurde e-mails worden uitgedraaid. 

2. Binnenkomend internet- en e-mailverkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op 
virussen. Als een e-mailbericht een virus bevat, dan wordt dit automatisch 
tegengehouden. De verzender en de ontvanger ervan krijgen dan een seintje. Mocht je 
toch mailtje ontvangen met een virus, meld dit dan meteen aan je docent of mentor. 

3. Als school een klacht (van binnen of buiten de organisatie) of signaal (systeemstoring) 
ontvangt die met jouw internetgedrag samenhangt, dan kunnen jouw gegevens worden 
uitgedraaid, bekeken en gebruikt.  

4. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor onderzoek en 
eventuele maatregelen. 

5. Slot  

Als er iets voorvalt wat niet in deze PCC-Internetgedragscode is geregeld, zal dit worden voorgelegd 
aan de voorzitter van het College van Bestuur van het PCC die dan een besluit neemt. 

PS: De PCC-Internetgedragsregel 2016 past binnen het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en de Wet op Ondernemingsraden. De regeling is gebaseerd op de PCC-Internetgedragscode 
van 2004, de bestaande onderwijswet- en regelgeving 2015 en de huidige onderwijspraktijk (en de 
gerelateerde onderwijsjurisprudentie). Deze regeling heeft een nauwe relatie met de PCC-gedragscode, het 
protocol ‘Sociale Media op het PCC’, de Veiligheidsconvenanten (en Handelingsprotocol) én het PCC-
Leerlingenstatuut.  
De PCC-Internetgedragscode 2016 heeft de goedkeuring gekregen van de personeelsraad en de 
medezeggenschapsraad en de nieuwste versie zal steeds op www.pcc.nu te vinden zijn. 
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