iPad-regeling Almere College
Leerlingen van leerjaar één in schooljaar 2018 – 2019 gaan werken met iPads.
Met onderstaande vragen en antwoorden informeren wij hoe dat werkt:

Waarom een iPad?

De iPad is de standaarduitrusting van een leerling van het
Almere College. De lessen zijn, daar waar nodig, ontwikkeld
met daarbij behorende ICT. In sommige lokalen staan vaste
computers omdat de leerstof dat vereist. Maar standaard
werken leerlingen met iPads. Die kunnen ook mee naar huis
genomen worden.

Wie betaalt de iPad?

Het Almere College betaalt de iPad van leerlingen van leerjaar
één (schooljaar 2018 – 2019).
Ja, bij het bestellen vragen we ouders een gebruiksvergoeding
van € 75,- te betalen. Met dit bedrag houden wij gedurende
vier jaar de iPad in goede conditie en doen eventuele
reparaties.
Na 4 jaar moet de iPad ingeleverd worden bij de
leasemaatschappij. Zij controleren of de iPad nog in goede
conditie is.

Moet ik zelf nog iets betalen?

Wat gebeurt er na 4 jaar met
de iPad?

Wat gebeurt er als mijn iPad
beschadigd raakt?

Moet ik voor de reparatie
betalen?

Met de beschadigde iPad meldt de leerling zich bij de iPadbeheerder van de school. Die neemt de iPad in en stuurt hem
op om hem te laten repareren. Van de iPad-beheerder krijg de
leerling een leen-iPad.
Nee, deze reparatie is gratis.
Maar als wij zien dat de schade is ontstaan doordat er
onvoorzichtig met de iPad is omgegaan, sturen we hiervoor
een rekening naar de ouders.

Wat gebeurt er als ik de iPad
kwijt raak?

Pas als het reparatiebedrag betaald is, krijgt de leerling weer
een iPad van het Almere College. In de tussentijd krijgt de
leerlingen een leen-iPad die de eerste maand mee naar huis
mag.
Daarna moet de leen-iPad op school blijven.
Als de iPad kwijt raakt, dient dat meteen gemeld te worden bij
de afdelingsleider of leerling coördinator. Als de iPad niet
teruggevonden wordt, zal het gehele bedrag vergoed moeten
worden aan het Almere College.
Wanneer het hele schadebedrag betaald is, krijgt de leerling
weer een iPad van het Almere College. In de tussentijd krijgt
de leerlingen een leen-iPad die de eerste maand mee naar
huis mag.
Daarna moet de leen-iPad op school blijven.

Wat als ik de iPad van een
andere leerling beschadig of
een leerling beschadigt die
van mij?

Dat is een zaak tussen de ouders van de betrokken leerlingen.
We verwachten dat zij tot een regeling komen. Het Almere
College speelt geen rechter en is ook geen tussenpersoon.
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