
iPad Protocol 

Eigendom 

De iPad en de software die daarop is aangebracht blijft eigendom van CSG Groene Hart. Na vier 
schooljaren wordt de iPad eigendom van de leerling. 

Gebruik en vervoer: 

1. Loop niet met je iPad. Doe je dit toch dan kan dit snel leiden tot een grote schade! 

2. Bij les- of lokaalwisselingen: iPad in de tas: dus NIET onder je arm meenemen. 

3. In iedere pauze waarin je jouw iPad alleen moet laten, of wanneer je bijvoorbeeld naar de 
gymles gaat,  leg je je iPad in je kluisje. Zo heb je nooit de kans dat hij wordt gestolen. Als je 
iPad namelijk wordt gestolen omdat hij op zo'n moment niet in je kluisje was (maar ergens in je 
tas in het gebouw), of omdat je hem ergens buiten school onbeheerd hebt gelaten, dan keert de 
verzekering niets uit en is er voor jou en je ouders/verzorgers een 
schade van ca. €550,-. 

4. Je iPad pimpen/opleuken mag niet: als je hem later zou moeten 
inleveren mag hij niet "beschadigd" zijn! 

5.Je werkt alleen met je eigen iPad. 

6. Geen drinken of vocht in de buurt van je iPad, dus ook geen 
drinken in je tas bij je iPad 

7. De iPads mogen alleen gebruikt worden aan tafels die als 
werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein of ergens op het 
gras van het sportveld of iets dergelijks. 

8. Vervoer je iPad altijd in een tas en laat hem in de speciale hoes. Je bent verplicht de iPad in 
de door school geleverde hoes te laten zitten. Zonder deze hoes is de iPad niet verzekerd. 

9. Zorg bij het inpakken van je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de 
beeldschermkant van je iPad.  

10. Buiten het schoolgebouw wordt je iPad vervoerd in een stevige tas of rugzak.  

11. De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of 
rugzak wel in een fietstas. Op de bagagedrager kan de iPad beschadigen door het ‘rammelen’ 
van de fiets op het wegdek waardoor onderdelen los kunnen trillen. 

12. Je iPad wordt op school alleen gebruikt voor schoolwerk, tenzij je toestemming van de 
docent hebt. 

13. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden. 

14. Het downloaden van grote bestanden of programma's is zonder toestemming van 
systeembeheer 
niet toegestaan (spellen, films of iets dergelijks ).  



15. Het veranderen van instellingen, wachtwoorden, of het hebben van illegale software( = 
software 
waar je geen licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig is) op je iPad is verboden. Je 
mentor of de afdeling systeembeheer moet altijd toegang hebben tot je iPad. 

16. Elke vestiging heeft het recht om regels toe te voegen aan dit protocol. Deze staan vermeld 
in het overzicht “Regels iPad op school”. Dit overzicht is bekend bij ouders en leerlingen. 

Zekerheidsservice: 

17. Je iPad wordt geleverd met zekerheidsservice. De voorwaarden van deze service staan op de 
website en is bekend bij de ouders en leerlingen. 


