gebruiksvoorwaarden iPad – versie leerlingen

Partijen
De RSG Tromp Meesters (hierna te noemen onderwijsinstelling) heeft in het kader van een efficiënte
en kwalitatieve onderwijsvoering besloten over te gaan tot de invoering van iPads in het onderwijs.
De ouders/wettelijk vertegenwoordigers (hierna te noemen eigenaar) en de leerling (hierna te noemen
gebruiker) gaan door de inschrijving bij de onderwijsinstelling akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik op de onderwijsinstelling
De eigenaar en gebruiker, die is ingeschreven als actieve leerling van de school in een klas waarin
met de iPad wordt lesgegeven, verklaren dat zij door de inschrijving bij de onderwijsinstelling de
gebruiksvoorwaarden voor de iPad zijn aangegaan waarop de navolgende voorwaarden van
toepassing zijn:


De onderwijsinstelling verstrekt aan de leerling de gegevens die nodig zijn om de iPad te
kunnen gebruiken in het gebouw, zoals een e-mailadres, wachtwoord voor wifi en andere
relevante instellingen.



De iPad (met toebehoren) is eigendom van de ouders en wordt gebruikt door de leerling; de
school installeert een beheerprogramma ten behoeve van het onderwijsproces en het
verspreiden van (betaalde) apps. Het beheerprogramma kan geen privacygevoelige informatie
van de iPad uitlezen.



Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling de iPad
op school kan gebruiken.

1. Aard en geldigheid
a. Het type iPad wat de voorkeur heeft van de school en het eventueel van toepassing zijnde
abonnement wordt door de RSG vastgesteld en gecommuniceerd via de webshop;
b. De school is niet verantwoordelijk voor de aangegane financiële verplichtingen of van een
vorm van gespreide betaling, die via onze webshop wordt aangeboden.
c. De eigenaar (ouder/verzorger) en de gebruiker (leerling) zullen er alles aan doen om het
langdurig gebruik van de iPad te garanderen. Als een iPad kapot gaat zal de eigenaar deze
zelf ter reparatie aanbieden, of voor vervanging zorgen. Eventueel kan een verzekering
worden afgesloten via de webshop. Er is een beperkt aantal “ruil-iPads” beschikbaar, voor
situaties waarin een leerling tijdelijk zonder iPad zit, bijvoorbeeld omdat deze ter reparatie is
aangeboden.
d. De gebruiksovereenkomst geldt zolang de leerling is verbonden aan de onderwijsinstelling;
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2. Rechten en plichten gebruiker
a. De gebruiker verklaart de iPad in goede staat te hebben ontvangen en is verantwoordelijk
voor alles wat met de aan hem toevertrouwde iPad gebeurt. Als de iPad beschikt over een
vingerscanner, zijn zowel de eigenaar als de gebruiker in staat, toegang te krijgen tot het
apparaat via deze beveiligingsmethode.
b. De gebruiker zorgt ervoor dat de iPad in optimale staat blijft om het voor schooldoeleinden te
gebruiken: de door de onderwijsinstelling gebruikte apps zijn geïnstalleerd, de aangeleverde
bestanden beschikbaar en de iPad is gebruiksklaar en 100% opgeladen;
c. De gebruiker is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de
iPad en de benodigde gegevens voor de AppleID, wachtwoorden, herstelinformatie, etc. te
beheren en veilig te stellen bij de eigenaar (ouder/verzorger); Een iPad zonder de juiste
gegevens kan niet meer gebruikt worden en verliest haar waarde.
d. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van de onderwijsinstelling wijzigingen
in de configuratie van de iPad aan te brengen die de werking van de iPad voor de
onderwijsdoelstellingen in gevaar brengt;
e. Het is de gebruiker niet toegestaan de iPad te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met
de onderwijsdoelstellingen of het aanzien van de onderwijsinstelling schade (kunnen)
berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. Zie hiervoor
ook het Internet Protocol van de onderwijsinstelling die geldt voor leerlingen van de
onderwijsinstelling;
f.

De gebruiker is ervan op de hoogte dat de onderwijsinstelling het gebruik van de iPad door de
gebruiker mag controleren op het zakelijk gebruik van de iPad en op privé-gebruik, daar waar
sprake is van het in strijd handelen met het Internet Protocol (bijvoorbeeld in geval van digitaal
pesten). Tevens verklaart de gebruiker zich bereid alle medewerking te verlenen die
noodzakelijk is om goed gebruik te herstellen. Onder “zakelijk” gebruik dient in dit kader te
worden begrepen, gebruik overeenkomstig de onderwijsdoelstelling;

g. De eigenaar verklaart zich ermee akkoord dat, indien gehandeld is in strijd met de bepalingen
van deze overeenkomst, de schade zal worden voldaan door de eigenaar;
3. Diefstal en beschadiging
a. De gebruiker dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals het instellen van
wachtwoorden/vingerscan en dergelijke ter bescherming van data op de iPad;
b. De gebruiker dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging,
diefstal of verlies van de iPad, o.a. door het gebruik van de aanbevolen beschermhoes;
c. De gebruiker wordt geadviseerd ‘Find my iPad’ en de blokkeringsmogelijkheden op afstand
aan te zetten. In geval van diefstal van de iPad of verlies, kunnen deze mogelijkheden
uitkomst bieden;
d. De gebruiker kan een leen-iPad van de onderwijsinstelling in gebruik krijgen voor een
bepaalde tijd, die nodig is om de eigen iPad te repareren of een nieuwe te kopen, in geval
deze onbruikbaar geworden is voor gebruik op de onderwijsinstelling.

Steenwijk, juni 2016
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