Gent, 2021-08-31
Info voor de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de of 4de jaar over de Chromebooks

Beste leerling
Beste ouder(s)
Als school willen we maximaal inzetten op het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze
leerlingen. Deze vaardigheden zijn immers onmisbaar in verdere studies, op de arbeidsmarkt en in
het dagelijks leven.
Dank zij de steun van de overheid in het kader van Digisprong kunnen wij dit schooljaar voor elke
leerling een goed werkende laptop voorzien die zowel op school als thuis kan, mag en moet gebruikt
worden.
Concreet houdt dit in dat elke leerling van het 1ste t.e.m. het 4de jaar een Chromebook (ASUS
Chromebook C214 X360) ontvangt waarvoor hij/zij zelf verantwoordelijk is.
De school draagt de volledige kosten van de aankoop. Elke leerling en zijn ouders moet wel een
contract ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden en een
waarborg betalen. Het toestel (11,6 inch) is geschikt voor intensieve verplaatsingen door actieve
jongeren. Als de leerling goed zorg draagt voor zijn/haar toestel, zal het gebruik ervan helemaal
gratis zijn en krijgt/hij zij op het einde van het schooljaar de waarborg volledig terug.
Met behulp van de Chromebook willen we het leren uitdagender maken en het actief leren van de
leerlingen stimuleren. Door elke leerling van een gelijkaardig toestel te voorzien, garanderen we
tegelijkertijd gelijke onderwijskansen en streven we naar een vlot verloop van de les.
In het bijgevoegde document vind je nog extra informatie over het gebruik van de Chromebook en de
gebruiks- en financiële voorwaarden. Lees die grondig door want deze informatie is belangrijk om
alles vlot te laten verlopen.

Het ondertekende document (zie laatste pagina) bezorg je - samen met de waarborg van 100 euro zo vlug mogelijk terug aan de ICT-coördinator Koen Teurrekens. Dit kan vanaf maandag 6
september tot en met maandag 13 september in de middagpauze tussen 12.20 uur en 13.00 uur in
lokaal B0T01.

We wensen jullie alvast veel (leer)succes met jullie Chromebook!

Directie en leerkrachten Nieuwen Bosch Humaniora

AFSPRAKEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN CHROMEBOOK
Dagelijks gebruik
•

Je brengt de laptop altijd mee naar school.

•

De laptop wordt na schooltijd niet op school bewaard, je neemt hem elke dag mee naar huis.

•

Thuis laad je elke avond de batterij op zodat je de lesdag altijd start met een volledig
opgeladen batterij. Als de batterij opgeladen is, gaat ze zo’n 10 tot 12 uur mee, wat ruim
voldoende is voor een lesdag.

•

Bij de laptop is een beschermhoes voorzien. Je zorgt dat je die altijd rond je laptop doet.
Voorzie ook een degelijke en stevige boekentas om je laptop in op te bergen.

•

Je leent je laptop nooit uit aan andere leerlingen.

•

De laptop ligt niet voortdurend op je bank en staat ook niet altijd aan. Je sluit of steekt de
laptop weg als de leerkracht dit vraagt.

•

Je bent zelf verantwoordelijk voor je laptop vanaf het moment waarop je hem ontvangt
t.e.m. 30 juni (schoolvakanties inbegrepen).

•

Je account voor je laptop is je @nieuwenbosch.be account.

•

Op school maken de Chromebooks automatisch verbinding met ons wifi-netwerk. Thuis moet
je zelf verbinding maken met je eigen wifi-netwerk. Neem zeker contact op met de ICTcoördinator als je thuis niet beschikt over een wifi-netwerk.

•

Je laptop is gekend en geregistreerd op naam en een serienummer dat ook digitaal in het
geheugen van de laptop is opgeslagen. Op elke laptop en elke beschermhoes staat een klever
met jouw registratienummer. Elke leerling heeft eenzelfde Chromebook en beschermhoes,
zorg dat je jouw registratienummer ergens noteert en niet vergeet.

•

Merken we dat je geen zorg draagt voor de laptop of je niet aan de afspraken over het
gebruik houdt dan kan er een sanctie volgen.

Financiële voorwaarden
•

De school voorziet de volledige financiering van de laptops (en de beschermhoes). De leerling
engageert zich tot het gebruik ervan, maar de school blijft eigenaar van het toestel.

•

We vragen per schooljaar voor elke laptop een waarborg van € 100 cash. Als de laptop op het
einde van het schooljaar (of wanneer de leerling de school verlaat) in goede staat terug
wordt ingediend, wordt de waarborg volledig terugbetaald. Als de laptop niet in goede staat
terugkomt, kunnen er kosten aangerekend worden en afgetrokken van de waarborg.

Service en herstellingen
•

Indien er zich op school een probleem (= een defect) voordoet met de laptop, neem je
contact op met de ICT-coördinator (Mr. Teurrekens). De herstelling gebeurt de volgende
werkdag op school door een erkend technieker en is kosteloos (tenzij het probleem buiten
de garantie valt).

•

Indien er zich thuis een probleem (= een defect) voordoet met de laptop (bv. tijdens de
schoolvakantie), neem je contact op met Signpost (09 227 97 38 of info@signpost.be), het
bedrijf dat de Chromebooks geleverd heeft. De herstelling gebeurt de volgende werkdag bij
je thuis door een erkend technieker en is kosteloos (tenzij het probleem buiten de garantie
valt).

•

Indien de technieker het probleem niet onmiddellijk kan oplossen, krijg je een vervangtoestel
in bruikleen met dezelfde kwalificaties.

•

Op de batterij is er volledige garantie. Indien die voor minder dan 70 % werkt, wordt deze
kosteloos vervangen.

Herstellingen buiten garantie
•

Als er externe schade is aan het toestel (bv. valschade, schermbreuk, vochtschade, gebroken
delen …) wordt dit hersteld voor een maximaal bedrag van € 39. Dit bedrag wordt betaald
door de leerling.

•

Elk schadegeval/defect wordt apart behandeld en aangerekend als blijkt dat de defecten
geen verband hebben met elkaar.

•

Bij diefstal betaal je ook een maximaal bedrag van € 39. Let op: je moet de diefstal wel
kunnen bewijzen bv. via een klacht bij de politie.

•

Wie de laptop verliest, moet de volledige kosten van de aanschaf van een nieuw toestel
betalen (rond de 500 euro).

•

Als iemand anders schade toebrengt aan je Chromebook rekenen we erop dat de leerlingen
en ouders tot een onderlinge overeenkomst komen wat betreft de kosten van de herstelling.

Wat tijdens de grote vakantie of wanneer je de school verlaat?
•

Wanneer je de school verlaat of wanneer een schooljaar voorbij is, lever je jouw laptop terug
in. De laptop wordt nagekeken en als hij in een goede staat is, zal de waarborg van € 100
terugbetaald worden.

Info voor de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de of 4de jaar over de Chromebooks

Ik verklaar mij akkoord met de afspraken en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de
Chromebook die ik in bruikleen krijg van Nieuwen Bosch Humaniora.

Gelezen en goedgekeurd

Datum:

............................................................................................

Naam leerling: ............................................................................................
Klas leerling:

............................................................................................

Handtekening leerling:

Naam ouder(s): .......................................................................................................
Handtekening ouder(s):

Bij afgifte van dit document en de waarborg krijgen jullie een bewijs van ontvangst.

Datum ontvangst (in te vullen door de school): ........................................................

