Gebruikersovereenkomst
iPad PCBS De Vlieger

De ondergetekenden:
1. PCBS De Vlieger, onderdeel van Lucas Onderwijs, gevestigd te Den Haag Ypenburg,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van PCBS De Vlieger,
verder te noemen de school;
2. De ouders/verzorgers, hierna: de ouder, als de rechtsgeldig vertegenwoordiger van
de leerling.
Artikel 1 Overeenkomst
1. De school geeft de iPad in bruikleen aan de leerling met ingang vanaf schooljaar
2018/2019;
2. De levering zal voor rekening van de school geschieden via Xando;
3. Deze gebruikersovereenkomst betreffende de iPad komt tot stand door akkoord te
gaan met deze overeenkomst.
Artikel 2 Duur
1. Bij het verlaten van de school wordt deze overeenkomst ontbonden en vervalt het
gebruiksrecht.
Artikel 3 Kosten
1. Aan het gebruik van de iPad zijn in principe geen kosten verbonden. De school schaft
de iPad aan en zorgt dat de educatieve apps op de iPad beschikbaar zijn.
Artikel 4 In ontvangst name en gebruik van de iPad
1. De iPads worden gecontroleerd bij levering door de school.
2. De leerling gaat zorgvuldig om met de iPad en gebruikt de iPad alleen waarvoor de
iPad bedoeld is.
3. De school heeft een aantal regels opgesteld voor het gebruik van de iPad en internet.
Zie hiervoor artikel 6 van deze overeenkomst;
4. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de ouder deze
overeenkomst te hebben gelezen en zich hier aan te houden en er zorg voor te
dragen dat de leerling zich ook houdt aan deze overeenkomst en de bijbehorende
gebruiksregels.
Artikel 5 Schade, diefstal of verlies
1. Bij schade stelt de school (tijdelijk) een vervangende iPad beschikbaar. Als de
schade aan de leerling kan worden toegerekend, bijvoorbeeld doordat de leerling
opzettelijk schade heeft toegebracht aan de iPad, wordt een eigen risico van €75 in
rekening gebracht;
2. Als de school van mening is dat de schade aan de leerling kan worden toegerekend,
neemt zij contact op met de ouder en laat zij weten dat het eigen risico moet worden
betaald. Het eigen risico wordt, eventueel in termijnen, bij de administratie voldaan.
3. Bij herhaaldelijke schade die aan de leerling kan worden toegerekend, verhaalt de
school alle kosten op de ouders/ verzorgers;
4. Als een derde schade aan de iPad van de leerling veroorzaakt worden de kosten
verhaald op de derde partij of diens WA verzekering;
5. De leerling en de leerkracht zorgen er samen voor dat de kans op schade aan de
iPad zo klein mogelijk is;

6. Als er reparaties uitgevoerd dienen te worden aan de iPad, wordt dit door school
geregeld en uitgevoerd door daarvoor bevoegde herstelbedrijven;
7. Bij schade aan de iPad, dient de leerling dit te melden aan de leerkracht.
Artikel 6 Gebruiksregels (rechten en plichten van de leerling) ICT
1. De iPad wordt uitsluitend op school gebruikt en wordt niet mee naar huis genomen;
2. De iPad dient altijd in de bijgeleverde hoes te zitten;
3. De leerling is verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik van de iPad, zodat
de iPad normaal kan worden gebruikt;
4. De leerling zorgt voor een goede koptelefoon of oordoppen;
5. De leerling installeert geen apps. Dit wordt uitsluitend door school uitgevoerd;
6. Het gebruiken van privémail op school en in de klas op de iPad is niet toegestaan;
7. Het bezoeken van pornograﬁsche, racistische, discriminerende of gewelddadige sites
is verboden, net als het hebben van afbeeldingen over deze onderwerpen op de
iPad;
8. De leerling legt de iPad op de daarvoor beschikbare plaats (iPad-kast) in de klas als
de iPad niet wordt gebruikt;
9. De leerling zal eventuele technisch beperkingen of door school aangebrachte
beschermingsmaatregelen niet omzeilen of aanpassen.
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