BRUIKLEENOVEREENKOMST CHROMEBOOK-Leerling
De ouder(s)/voogd(en) van
………………................................................................................................(naam leerling + klas)
geven de toestemming om een Chromebook van de school te gebruiken en aanvaarden de
bruikleenovereenkomst. Hiervoor zal per schooljaar een servicekost van €75 via de
schoolrekening aangerekend worden. Door dit document te ondertekenen gaat u ook akkoord
met de inhoud van de ontvangen informa ebrochure over het toestel.

ADMINISTRATIE (in te vullen door het secretariaat)
Chromebookserienummer: .............................................................................................................
Oplader aanwezig: □ ja □ neen

Pen aanwezig: □ ja □ neen

Merkbare beschadigingen: □ ja □ neen

Opbergtas aanwezig: □ ja □ neen

Indien ja: korte beschrijving: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Naam & handtekening ouder/voogd

Datum:......./......./........................

voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”.
...................................................................................................................................................
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Ar kel 1 Algemene uitgangspunten
De gebruiksovereenkomst duurt tot het einde van het schooljaar. De Chromebook wordt op de gevraagde datum op
school terug ingeleverd in de huidige staat.
De Chromebook, die hij/zij in bruikleen krijgt van het Maria Boodschaplyceum, blij volledig eigendom van het
Maria Boodschaplyceum.
Het gebruik van de Chromebook is persoonlijk en mag dus niet door derden gebruikt worden.
Ar kel 2 Gebruik
De leerling is verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik, vervoer en de opslag van de Chromebook,
zodanig dat het naar behoren func oneren van de Chromebook gewaarborgd blij . Dit is de reden waarom de
Chromebook in een stevige opbergtas zit.
De leerling zal maatregelen treﬀen zodat risico’s voor het beschadigen, in onbruik raken of verloren gaan van de
Chromebook bij normaal func oneel gebruik tot een minimum beperkt blijven. Dit geldt zowel in als buiten school,
thuis en onderweg.
De kosten van schade of verlies van de Chromebook, waarbij is vast komen te staan dat deze ontstaan is door opzet,
grove schuld of erns ge nala gheid van de leerling, komen onder alle omstandigheden voor rekening van de
leerling.
Privé gebruik is binnen de grenzen van het redelijke toegestaan, maar mag de func onaliteit van de Chromebook
ten behoeve van het schoolwerk niet beïnvloeden. Er worden hier echter geen spelletjes of streamingdiensten op
geïnstalleerd.
Het is, behoudens uitdrukkelijke schri elijke toestemming van het Maria Boodschaplyceum, aan de leerlingen
verboden om de Chromebook, aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
Het is de leerling niet toegestaan om zelf of door derden kleine of grote repara e(s) aan de Chromebook uit te
(laten) voeren. Alle repara es gebeuren via de ﬁrma Signpost. Hiervan maakt de leerling melding via het
digipunt van de school. De school hee een verzekering afgesloten waarbij alle schade hersteld wordt door
een technieker van Signpost. Wanneer de technieker vaststelt dat de schade veroorzaakt werd door een
gebruiker, zal er een kostprijs aangerekend worden via de schoolrekening.
De door de school op de Chromebook aangebrachte eigendoms- c.q. iden ﬁca ekenmerken mogen niet
verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. Ook mag de Chromebook niet gepersonaliseerd worden door bv
deze te beplakken met s ckers.
De leerling blij te allen jde verantwoordelijk voor het databeheer op de Chromebook.
Eventueel aan de leerling uitgereikte wachtwoorden en/of pincodes, zijn strikt persoonlijk en dient de leerling
strikt geheim te houden.
Bij schade aan de Chromebook, dient de leerling dit onmiddellijk aan de school te melden.
Bij verlies of diefstal van de Chromebook dient de leerling dit onmiddellijk aan school te melden en hiervan binnen
24 uur aangi e te doen bij de poli e. Een kopie van de aangi e dient te worden ingeleverd op school.
De Chromebook dient steeds opgeladen mee naar school te worden gebracht.
Ar kel 3 Gebruiksvoorwaarden van de Chromebook ten behoeve van een beschikbaar en betrouwbaar netwerk.
Het is de leerling niet toegestaan om instellingen, anders dan binnen de door de school toegelaten func onaliteit,
op de Chromebook te wijzigen.
Het is de leerling niet toegestaan om de op de Chromebook aangebrachte so ware hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk, dan wel jdelijk ofwel permanent onklaar te maken.
So ware wordt niet geïnstalleerd op de Chromebook zonder geldige licen e. Licen egegevens van te
installeren so ware, worden vóór installa e aan het Maria Boodschaplyceum gemeld.
De school kan niet worden aangesproken op het verlies van data als de leerling handelingen hee verricht, die niet
toegestaan zijn op grond van de gebruiksvoorwaarden in dit ar kel, en op de hieruit voortvloeiende, door de
school, uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

4.

Ar kel 4 Status gebruikersreglement
Dit gebruiksreglement is door de direc e van het Maria Boodschaplyceum goedgekeurd.

5.

Ar kel 5 Sanc es
Bij handelen in strijd met deze regeling, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het
gebruik van de Chromebook, kunnen a ankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden
getroﬀen.

6.

Ar kel 6 Slot
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de direc e van het Maria Boodschaplyceum.
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