Overeenkomst Leen-iPad 2020/2021
Je hebt er voor gekozen om van school een iPad te lenen. Voor het lenen is het
noodzakelijk dat deze overeenkomst getekend wordt.

1. De iPad blijft altijd op school. Deze mag niet mee naar huis genomen worden.
2. Aan het eind van je lesdag, lever je de iPad in bij de receptie. De volgende ochtend
haal je het daar weer op.
3. De iPad zit altijd in de bijgeleverde hoes. Deze hoes beschermt je iPad optimaal.
4. Bij les- of lokaalwisselingen zit de iPad in je tas.
5. Laat de iPad niet onbeheerd achter. Als je je iPad niet gebruikt, leg je hem in je kluisje.
6. De iPad en je hoes pimpen mag niet. Als je later je iPad weer in moet leveren, mag hij
niet beschadigd zijn.
7. De iPad mag niet nat/vochtig worden. Zorg dus dat je je drinken niet in dezelfde tas
vervoerd als je iPad.
8. Op school gebruik je de iPad op een tafel. Dus geen iPad op het sportveld of op je
schoot gebruiken.
9. De iPad wordt op school gebruikt bij het leren. Het bezoeken van chatsites, het
spelen van games of andere funsites is alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming
van de docent. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is
streng verboden.
10. Het is niet toegestaan eigen app’s op de iPad te installeren. Systeembeheer en
docenten zullen aangeven welke app’s je wel mag installeren.
11. Je mag geen instellingen veranderen waardoor de iPad ontregeld wordt. Gebeurt dit
wel, dan kan systeembeheer maatregelen nemen.
12. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade of verlies van de iPad?
Net als boeken kunnen de iPads tijdens het gebruik, bijvoorbeeld door vallen en/of
stoten, beschadigd raken. Reparaties zijn duur en kosten al snel honderden euro’s. Een
complete iPad inclusief software en beschermhoes kost zo’n € 400,00. De iPad is door
ISG Arcus niet verzekerd.
a. Meld schade of zoekraken altijd bij je afdelingsleider.
b. Op het moment dat er schade of verlies is ontstaan worden de
ouders/verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Mogelijk wordt het
schadebedrag door de WA-verzekering van de ouders/verzorgers vergoed.
Ter beschikking gestelde apparatuur is niet verzekerd, schade hier aan komen altijd ten
laste van de ouders/verzorgers..
13. Je neemt altijd contact op met je docent, mentor of teamleider als de iPad het niet
doet. Die zal je helpen of doorverwijzen naar systeembeheer. Systeembeheer zal samen
met de leerling kijken naar een goede oplossing.
14. Systeembeheer van ISG Arcus heeft de uiteindelijke rechten van deze iPad. Dit
betekent dat zij uiteindelijk bepalen of jij je wel of niet voldoende aan de regels hebt
gehouden. Mocht het in uitzonderlijke gevallen volgens systeembeheer nodig zijn dat je
iPad helemaal opnieuw voorzien wordt van software, dan kan dat in rekening worden
gebracht bij ouders/verzorgers. Dit kan oplopen tot € 50,-!
15. Wanneer “Zoek mijn iPad/iPhone” is ingeschakeld en het wachtwoord van je
Apple-ID is kwijt, dan kan de iPad als verloren worden beschouwd. Het is
onmogelijk om dit weer te herstellen.
16. Voor ontvangst van de iPad tekent de leerling. Op het moment dat de leerling de iPad
meeneemt, zet hij/zij zijn/haar handtekening voor goede ontvangst.
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Door ondertekening verklaart u dat u akkoord gaat met de voorschriften die hierboven
beschreven staan. Uw zoon/dochter kan slechts een iPad in bruikleen ontvangen als
deze overeenkomst ondertekend is.

............................................
plaats

...................................
datum

Naam leerling: …………………………………..

................................................
Handtekening
Ouder/Verzorger

