Protocol iPadonderwijs 2020/2021 Klas 1
1. Je iPad zit altijd in de bijgeleverde hoes. Deze hoes beschermt je iPad optimaal.
Zonder hoes is de iPad niet verzekerd, wanneer je deze hebt afgesloten.
2. Bij les- of lokaalwisselingen zit je iPad in je tas.
3. Laat je iPad niet onbeheerd achter. Als je je iPad niet gebruikt, leg je hem in je kluisje.
4. Je iPad en je hoes pimpen mag niet. Als je later je iPad weer in moet leveren, mag hij
niet beschadigd zijn.
5. Je mag niet aan de iPad van een ander zitten. Ook met de iPad van een ander werken
mag niet.
6. Je iPad mag niet nat/vochtig worden. Zorg dus dat je je drinken niet in dezelfde tas
vervoerd als je iPad.
7. Op school gebruik je je iPad op een tafel. Dus geen iPad op het sportveld of op je
schoot gebruiken.
8. Buiten school vervoer je je iPad in je tas. Je zorgt dat je oplader in een ander deel van
de tas opgeborgen zit. De oplader kan nl schade veroorzaken aan de iPad, vooral aan de
kant van het beeldscherm. Je zorgt ook dat de andere spullen in je tas niet te veel druk
veroorzaken op je iPad.
9. Je iPad mag in het weekend en in vakanties mee naar huis.
10. Je 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.
11. Het is soms toegestaan eigen app’s op je iPad te installeren. We beginnen met de
iPad in de beperkte modus, alleen systeembeheer kan dan apps installeren. Erg grote
app’s (zoals bv. grote spellen en films) mag je niet op je iPad installeren, omdat hierdoor
de iPad te traag wordt. Illegale software mag je uiteraard niet installeren.
12. Je mag geen instellingen veranderen waardoor de iPad ontregeld wordt. Gebeurt dit
wel, dan kan systeembeheer maatregelen nemen.
13. Voor het gebruik van de iPad wordt ieder jaar een bijdrage gevraagd van €90,- (zie
schoolgids). Wanneer de leerling de iPad 4 jaar in bezit heeft gehad en in totaal € 360,aan bijdrage heeft betaald, mag hij/zij de iPad houden! Tot die tijd blijft de iPad eigendom
van school. Wees dus zuinig op je iPad, het wordt jouw eigen iPad.
14. Wat gebeurt er bij schade of verlies van een 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.
c. Ter beschikking gestelde apparatuur is niet verzekerd, schade hier aan komen
altijd ten laste van de ouders/verzorgers.
15. De iPad kan door ouders/verzorgers vrijwillig via school verzekerd worden.
Verzekeren via school kan alleen vooraf en moet op dit protocol worden aangegeven. De
verzekeringsduur is 3 jaar, en kost € 45,- per jaar. Wanneer u kiest voor de vrijwillige
verzekering, gaat u een verzekeringsduur aan van 3 jaar. Jaarlijks ontvangt u een factuur
voor de verzekeringskosten. Het eigen risico van deze verzekering is € 50,- per
schadegeval (onder voorbehoud). Bij diefstal of total loss verzorgt de verzekeraar een
nieuwe iPad (is uitkering en dus einde polis). Deze nieuwe iPad is niet verzekerd, hierop
kan een nieuwe verzekering worden afgesloten. De kosten hiervoor komen ten laste van
de ouders/verzorgers. De verzekeringsvoorwaarden staan op onze site onder het kopje
downloads.
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16. Je neemt altijd contact op met je docent, mentor of teamleider als je iPad het niet
doet. Die zal je helpen of doorverwijzen naar systeembeheer. Systeembeheer zal samen
met de leerling kijken naar een goede oplossing.
17. Systeembeheer van ISG Arcus heeft de uiteindelijke rechten van jouw 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,-!
18. 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.
19. Voor ontvangst van de iPad tekent de leerling. Op het moment dat de leerling
zijn/haar iPad meeneemt, zet hij/zij zijn/haar handtekening voor goede ontvangst.
Door ondertekening verklaart u dat u akkoord gaat met de voorschriften die hierboven
beschreven staan. Uw zoon/dochter kan slechts een iPad ontvangen als dit protocol
ondertekend is.

Keuze iPad en verzekering:
0 Ja, ik wil een iPad en vrijwillig verzekeren voor een periode van 3 jaar. Hiervoor
ontvang ik elk jaar een factuur van € 90,-, en 3 jaar een factuur van € 45,- voor de
verzekering.
0 Ja, ik wil een iPad, maar niet verzekerd. Ik ben hiermee aansprakelijk voor alle schade
aan, of vermissing van de iPad. Hiervoor ontvang ik elk jaar een factuur van € 90,-.
0 Nee, ik wil geen eigen iPad. Ik leen van school een oude iPad die op school blijft.
Daarvoor teken ik een aparte overeenkomst.

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

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

Naam leerling: …………………………………..

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

