
 
 

 

Overeenkomst gebruik Chromebook  

 

Naam kind: ……………………………………….Naam ouder: ………………………... 

 

Datum: ……………………………………………Serienummer Chromebook: ………………... 

 

In deze overeenkomst leggen we vast wat onze afspraken met u zijn over het bezit en het gebruik van de 

bovengenoemde Chromebook. De Chromebook wordt u als leermiddel ter beschikking gesteld. De 

Chromebook blijft dus het eigendom van de school. U krijgt de Chromebook in bruikleen.  

 

Teruggave, schade, verlies of diefstal  
Op het moment dat de kinderen weer welkom zijn op school, wordt de Chromebook met lader 

meegenomen en ingeleverd. Verlaat uw kind de school dan wordt de Chromebook weer ingeleverd voor de 

laatste schooldag.  

In geval van schade (met of zonder opzet) verlies of diefstal vragen wij u om de onkosten te verhalen op 

uw W.A. Verzekering of uw inboedelverzekering. In alle gevallen bent verantwoordelijk voor het 

vergoeden van de reparatiekosten. 

Gebruiksregels  
We verwachten van u, dat u uw kind instrueert in het zorgvuldig omgaan met de Chromebook. Zie 

Chromebook protocol leerlingen. 

► Op de Chromebook mogen alleen websites, sociale media- en applicatie-accounts van uw kind actief 

zijn.  

► De Chromebook moet volledig opgeladen zijn ‘s ochtends. Maak er een gewoonte van om hem ’s 

nachts op te laden (bij voorkeur niet op de slaapkamer van uw kind).  

► Apps die school aan de leerling heeft uitgegeven, mogen niet verwijderd worden.  

 

► Uw kind moet thuis over de Chromebook kunnen beschikken, maar u bepaalt hoelang en wanneer. Met 

andere woorden: ouders zijn verantwoordelijk voor het thuisgebruik van de Chromebook.  

► Het geluid van de Chromebook mag op school niet aangezet worden, tenzij de leerling een eigen 

koptelefoon mee neemt.  

► Als we zien dat uw kind onder schooltijd de Chromebook voor entertainment gebruikt, nemen we de 

Chromebook in of we blokkeren de Chromebook voor gebruik buiten een app of website. 

► Kinderen mogen foto’s en filmpjes van elkaar maken, maar deze niet op internet plaatsen.  

 

Datum:  ..............................   Datum: …………………. 

 

Naam: ……………………………...  Naam: ……………………………... 

Handtekening ouder:     Handtekening directie:  

 


