
  

    Bruikleenovereenkomst iPad  
& iPad Protocol leerlingen  

 

   Schooljaar 2015-2016  
 

 
Deze bruikleenovereenkomst is van toepassing op de leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) van klas 

1 van MY college die beginnen in schooljaar 2015/2016. Ouder(s)/verzorger(s) en leerling verklaren 

akkoord te gaan met de volgende voorwaarden van de bruikleenovereenkomst voor de iPad. Deze is 

ter ondersteuning van de studie van de leerling. MY college verstrekt aan de leerling een iPad (*) voor 

de studie die de leerling volgt. 

 

1. De iPad is eigendom van MY college. Voor het gebruik van de iPad wordt eenmalig een vrijwillige 

borg gevraagd van € 100,00. Wanneer de studie na het met succes behalen van het diploma wordt 

voltooid, mag de leerling de iPad overnemen voor 100 euro. Indien de borg betaald is, kan dit 

bedrag hiermee verrekend worden. De iPad mag in de schooljaren niet vervangen zijn door een 

ander exemplaar. In geval van vervanging  blijft de iPad eigendom van school.  

 
2. De huur van een kluisje op MY college voor het veilig opbergen van de iPad is een verplichting. De 

kosten hiervoor worden bij de ouders / verzorgers in rekening gebracht. De kosten voor de huur 

van het kluisje en de borg van de kluissleutel moeten betaald zijn voordat de iPad in ontvangst kan 

worden genomen.  

 
3. 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 € 500,00. De iPad is door MY college niet verzekerd.  

a) Meld schade of zoekraken altijd bij de mentor (of de teamleider) van de school.   

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 vervangende apparatuur is niet verzekerd, schade hieraan komt 
altijd ten laste van de ouders/verzorgers. 

  
Het bijgesloten “iPad protocol voor de leerlingen” bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder 

de leerling de iPad van de school mag gebruiken. 

* Onder iPad wordt de iPad met alle verstrekte accessoires bedoeld. 

 

Rechten en plichten ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 De ouder(s)/verzorger(s) verklaren de iPad in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet 

aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 

 De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de iPad. In 

geval van verlies van de iPad dient de leerling direct contact op te nemen met de mentor. 

 



 Het is de leerling verboden de iPad te gebruiken op een wijze die in strijd is met  het aanzien van 

MY college. Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is 

nadrukkelijk niet toegestaan. MY college neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik van de 

iPad binnen de school aan te passen indien zij dit nodig acht. 

 Indien de leerling voortijdig de school verlaat, dient de iPad bij de mentor ingeleverd te worden. 

Indien dit niet gebeurt, wordt de iPad aan de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. 

 

Diefstal en beschadiging 

 De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of 

verlies van de iPad. 

 In geval van schade dient de leerling direct contact op te nemen met de mentor om een 

schaderapport op te stellen.  

 In geval van diefstal van de iPad is de leerling verplicht aangifte te doen bij de politie. Een kopie 

van de aangifte moet worden ingeleverd bij de mentor. 

 De leerling wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan de iPad ontstaan door verwijtbare 

nalatigheid of onachtzaamheid en de kosten van reparatie of vervanging zullen in rekening 

worden gebracht aan de ouder(s)/verzorger(s). 

 
Door ondertekening van het bruikleenovereenkomst verklaren de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) 
dat zij de gevolgen van deze overeenkomst hebben begrepen en zich daarmee akkoord verklaren.  
Ondergetekenden verklaren tevens akkoord te gaan met het iPad protocol voor de leerling.  
 

Datum:  ________________________________________________________ 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s): 

________________________________________________________ 

 

Handtekening: ________________________________________________________ 

 

Naam leerling:  ________________________________________________________ 

 

Handtekening: ________________________________________________________ 

 

 

 



 

  

      

IPad Protocol leerlingen  
 
 

Schooljaar 2015-2016  
 

 
In dit iPad Protocol staan de afspraken en spelregels van MY college voor het gebruik van een iPad door de 
leerlingen.  Afspraken en spelregels:  
 
1. Je neemt de iPad elke dag volledig opgeladen mee naar school.  

 

2. Elke dag neem je eigen oordopjes of een koptelefoon voor bij de iPad mee naar school.  

 

3. De iPad zit altijd in de stevige, door de school geleverde, hoes. Bij les- of lokaalwisselingen heb je je iPad in je 
tas (dus NIET onder je arm meenemen).  

  

4. Vervoer je iPad, in en buiten het schoolgebouw, altijd in een stevige schooltas/rugzak. Zorg bij het inpakken 
van je schooltas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je iPad. Aan 
die kant geen harde of scherpe dingen stoppen die de iPad kunnen beschadigen.  

 

5. Geen drinken in de buurt van je iPad, dus ook geen drinken in je tas bij je iPad! 

  

6. In iedere pauze waarin je jouw iPad alleen moet laten, of wanneer je bijvoorbeeld naar LO gaat, leg je je iPad 
in je kluisje. Zo verminder je de kans dat deze zoek raakt. Als je je iPad kwijt raakt omdat hij op zo'n moment 
niet in je kluisje lag, of omdat je hem ergens buiten school onbeheerd hebt achtergelaten, dan hebben jij en 
je ouders/verzorgers een behoorlijke schade.  

 

7. Het is niet de bedoeling dat je je iPad ‘pimpt/opleukt’: als je de iPad na 4 jaar weer inlevert, moet de iPad in 
de originele staat ingeleverd worden.  

 

8. Je werkt alleen op je eigen iPad.  

 

9. Je mag je iPad niet uitlenen aan medeleerlingen of derden.  

 

10. De iPad mag alleen gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein, 
gangen, kantine of ergens buiten op het schoolplein.  

 

11. Tijdens de pauzes mag je geen gebruik van je iPad maken. 

 

12. De iPad wordt in het leslokaal alleen gebruikt voor schoolwerk. Er wordt dus niet gegamed, gechat (MSN, 
Twitter, Facebook, etc.) of YouTube filmpjes bekeken. Ook worden er geen andere ‘funsites’ bezocht. 
Behalve als een docent daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  

 

13. Filmpjes of foto’s mogen met de iPad alleen binnen het schoolgebouw gemaakt worden in opdracht van een 
docent. De filmpjes worden buiten de school niet gedeeld met anderen of gebruikt voor privé doeleinden.  

 

14. De iPad mag niet worden ‘gejailbreakt’. Indien dit wel gedaan wordt zal de iPad worden ingenomen en 
komen de kosten bij eventuele schade volledig voor rekening van jou en je ouders/verzorgers.  

 

15. De school heeft altijd toegang tot de iPad en beheert de programma’s op de iPad. Zo nodig kan de school 
bepaalde programma’s en/of gegevens verwijderen.  

 



 

16. Nieuwe besturingssystemen of andere updates mogen alleen na toestemming van de mentor of vakdocent 
worden geïnstalleerd.  

 

17. Het hebben van illegale software (= software waar je geen licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig 
is) op je iPad is ten strengste verboden.  

 

18. Downloaden en installeren van software gebeurt altijd via het systeembeheer van de school.  

 

19. De iPad mag niet aan een computer thuis of op school worden gekoppeld, alles gebeurt via iCloud. 

 

 

 

Iets niet goed en dan?  
 
 Indien er sprake is van schade aan je iPad dien je deze schade dezelfde dag (in ieder geval binnen 24 uur) te 

melden bij de mentor (of de teamleider) van MY college.  

 Systeembeheer bekijkt vervolgens of de schade kan worden hersteld.   

 Als je een storing hebt aan je iPad, vraag je eerst je docent of een medeleerling om hulp. Als zij je niet 
kunnen helpen, vraag je aan de afdeling systeembeheer of zij je kunnen helpen.  

 Als het herstellen van het probleem iets langer duurt, dan werk je die dag of een aantal lesuren zonder iPad.  

 Als de reparatie van je iPad langer dan een dag duurt, krijg je een vervangend exemplaar mee (zolang de 
voorraad dat toelaat).  


