
Bijlage: Bruikleenovereenkomst Chromebook 

Beste student 

Op IVV Sint-Vincentius vinden we het belangrijk dat elke student alle kansen krijgt waar 

hij of zij recht op heeft. Dit doen we onder meer door elke student kosteloos een 

chromebook te laten gebruiken gedurende de schoolloopbaan bij IVV.  

Dit toestel - een eenvoudige maar snelle laptop - kan de student tijdens de lessen en ook 

thuis gebruiken. Het blijft bij de student van de start bij IVV tot op het einde. Het is dan 

ook aan de student om zorg te dragen voor dit toestel en het steeds opgeladen mee te 

nemen naar school wanneer dit gevraagd wordt door een docent. Op het einde van de 

schoolloopbaan bij IVV moet het toestel terug afgegeven worden aan de school. Verdere 

afspraken over het gebruik van de chromebook staan in deze bruikleenovereenkomst en 

op de Smartschool startpagina. 

Overeenkomst tussen IVV Sint-Vincentius (hierna: de school) en ondergetekende,  

….…………………………………………………………………….. (naam student) van  

campus ………………………………………………………………….. en module ……………………………. 

Wat wordt er ontleend? 

Na ondertekening van deze overeenkomst door de student ontvangt de student: 

Eén chromebook met bijpassende oplader en beschermhoes. (hierna: ICT-materiaal) 

Er zijn geen aanwezige beschadigingen, tenzij deze apart vermeld worden door de 

school. 

2. Rechten en plichten 

- Het ICT-materiaal blijft eigendom van de school. Als de student van school 

verandert, geeft de student het materiaal terug aan de school. 

- Het materiaal werkt goed bij ontvangst. 

- Er worden geen veranderingen aangebracht aan het ICT-materiaal (bv. nieuwe 

software installeren). 

- Enkel de student en zijn/haar gezin mag het ICT-materiaal gebruiken. 

- De student draagt zorg voor het materiaal. 

- De student zorgt er voor dat het ICT-materiaal 's morgens steeds volledig opgeladen 

is. Op school worden geen toestellen opgeladen. 



- Indien de student het ICT-materiaal niet in goede staat bij heeft (bv. thuis vergeten 

of niet opgeladen), dan zal de docent hiermee omgaan alsof de student zijn/haar 

boek niet bij heeft. Er kan geen ander toestel uitgeleend worden. 

- De student kan het ICT-materiaal gebruiken tot het einde van de schoolloopbaan op 

IVV Sint-Vincentius. Bij teruggave van het ICT-materiaal zal er steeds een 

ontvangstbewijs afgeleverd worden door een medewerker van de school.  

- Op vraag van de school dient het toestel ter controle aan de ICT-dienst van de school 

aangeboden te worden. 

- Als de student het volledige ICT-materiaal na afloop van de schoolloopbaan niet 

terugbrengt, zal de school een vergoeding vragen van € 300. 

- Als de student een onderdeel niet terugbrengt dan wordt dit onderdeel aangerekend 

(vb. oplader € 40). 

 

3. Diefstal en beschadiging 

- Als het ICT-materiaal gestolen wordt, laat men dit meteen aan de school weten. Bel 

Adem Cesmeli of een ICT-collega op nr. 09 235 82 40 om de school te verwittigen. 

De student geeft de diefstal aan bij de politie. 

- Als de computer beschadigd is of niet meer goed werkt, laat men dit meteen aan 

de school weten. Als die beschadiging er gekomen is door de student of 

gezinsleden, kunnen de kosten voor herstel aangerekend worden aan de student. 

  

Deze afspraken maken integraal deel uit van het schoolreglement waarmee de student 

zich akkoord verklaart bij ondertekening. 

  

4. Problemen / hulp nodig ? 

Bel Adem Cesmeli of een collega van het ICT-team op 09 235 82 40 

 

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

Voor akkoord 

Handtekening student 

 


