
Chromebook Protocol 

Inleiding 
In de cursus 2019-2020 is het Willem de Zwijger College gestart met het gebruik van 
Chromebooks in de brugklas.  

In dit reglement worden de spelregels uiteengezet die behoren bij het gebruik van de 
Chromebooks. Deze zijn erop gericht het Digitaal leren zo effectief en ongestoord mogelijk 
te laten verlopen.  
Bij het aanmelden op het Willem de Zwijger College confirmeert u zich als ouder/verzorger 
en leerling aan deze spelregels.  

Apparaat 
• Het Willem de Zwijger College heeft voor het Digitaal leren gekozen voor een 

Chromebook. 

• Dit apparaat kan inclusief service en verzekering worden gehuurd via The Rent Company 
en is altijd in combinatie met het Easy4U service abonnement met verzekering voor 
schade en diefstal. Bij koop is het Easy4u service abonnement ook inbegrepen maar is 
de verzekering voor schade en diefstal optioneel aan te schaffen. 

• Service, inclusief vervangend exemplaar en verzekering is uitsluitend van toepassing op 
via The Rent Company aangeschafte apparatuur. Het Willem de Zwijger College is niet 
verantwoordelijk voor het functioneren van door de leerling zelf aangeschafte 
apparatuur. 

• De leerling kan besluiten zelf een apparaat aan te schaffen. De minimale specificaties 
zijn opgenomen in de bijlage. De leerling zorgt in dit geval zelf voor service, vervangend 
exemplaar bij defecten, afhandeling van defecten en verzekering 

• Door leerlingen meegenomen apparaten die de goede werking van het draadloze 
netwerk van het Willem de Zwijger College negatief beïnvloeden kunnen door de school 
voor een periode worden geweerd op het netwerk. Bij herhaling van dit gedrag kan de 
school besluiten de betrokken leerling definitief te weren van het netwerk. 

Gebruik 
• De leerling is verplicht de Chromebook geheel opgeladen mee naar school te nemen. Bij 

een niet opgeladen accu kan de leerling niet actief deelnemen aan de betreffende les.   

• De leerling is verplicht een opgeladen werkende Chromebook bij zich te hebben 
voorzien van oortjes(koptelefoon). 

• Tijdens de lessen wordt de Chromebook uitsluitend gebruikt voor het lesmateriaal dat 
bij die lessen behoort. Het bezoeken van andere sites (niet uitputtend) met 

o discriminerende inhoud 

o seksueel getinte en gewelddadige inhoud 

o Social Media  

o Gaming  

is niet toegestaan.  

 

• Het Willem de Zwijger College is niet verantwoordelijk voor de handelingen die de 
leerling verricht zowel binnen als buiten de school met de Chromebook.    

• Het is tijdens de lessen niet toegestaan de webcam te gebruiken tenzij de docent daar 
toestemming voor heeft gegeven. 

• Het Willem de Zwijger College is gerechtigd om uitsluitend tijdens de lessen op school, 
via apparaat beheer, de handelingen van de leerling te volgen dan wel controle uit te 
oefenen over de instellingen van de Internetbrowser. 

• Het Willem de Zwijger College heeft alleen controle op de handelingen van een leerling 
tijdens de lessen.  



Chromebook Protocol 
• Bestanden worden in de Cloud (Google Drive) opgeslagen. De leerling is zelf 

verantwoordelijk voor deze data en het regelmatig maken van een back-up hiervan. 

• De leerling gaat zorgvuldig om met zijn wachtwoordgegevens en deelt deze niet met 
anderen. 

• Het gebruik van de Chromebook in de les is in aanvulling op het gebruik van boeken.  

Vervoer en stalling 
• Via The Rent Company geleverde Chromebooks dienen in de meegeleverde 

vochtwerende beschermhoes te worden vervoerd. 

• Bij een eigen Chromebook dient de leerling zelf voor een degelijke beschermhoes te 
zorgen. 

• Ook bij het wisselen van lokalen wordt de Chromebook zorgvuldig opgeborgen.  

• Zorg dat bij vervoer er geen druk op het beeldscherm komt. Stop dus geen muis of lader 
samen met de Chromeboek in de beschermhoes. 

• Tijdens de pauzes of gymnastieklessen en op momenten waarop je de Chromebook 
alleen moet laten, berg je deze op in de kluisjes.  

Aansprakelijkheid 
• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van 

leerlingen of anderen tijdens het verblijf in het schoolgebouw of op het terrein. 

Defecten 
• Bij zelf aangeschafte Chromebooks of andere apparatuur dienen defecten of verlies door 

leerlingen c.q. ouders/ verzorgers te worden afgehandeld.   

• Bij zelf aangeschafte Chromebooks of andere apparatuur is er geen recht op een 
vervangend apparaat. De leerling dient een volgende dag weer in bezit te zijn van een 
ander goed werkende apparaat.   

• Defecten aan Chromebook die via The Rent Company zijn aangeschaft en voorzien zijn 
van een geldige Barcode en Serienummer worden ingeleverd bij het Chromebookloket. 
Plaatsen en tijden worden bij aanvang van het schooljaar bekend gemaakt. 

 

De afwikkeling van het defect vindt plaats op basis van de overeenkomst met The Rent 
Company. 

Bijlage 
 

Specificaties apparaat en spelregels  
• Het Willem de Zwijger College heeft gekozen voor een Chromebook. 

• Aanschaf via The Rent Company: (Dit zijn de modellen van 2019) 

o Optie 1 (model laptop) 

§ Merk: Dell 11,6 chromebook 3100  

§ Celeron N4000, 4GB. 32eMMC 

§ Touch beeldscherm 

o Optie 2 (model omklapbaar, gebruik als tablet) 

§ Merk: Dell 11,6 2in1 chromebook 3100  

§ Celeron N4000, 4GB. 32eMMC 

§ Touch beeldscherm 
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o Huren van een chromebook gaat via The Rent Company en is altijd in 
combinatie met het Easy4U service abonnement met verzekering. 

o Kopen van een chromebook kan ook via The Rent Company en is altijd in 
combinatie met een Easy4u service abonnement. Verzekering voor schade en 
diefstal kan optioneel aangeschaft worden bij koop. Betaling gespreid of 
eenmalig 

• Eigen aanschaf: 

o Conform bovenstaande specificaties 

o Door leerlingen meegenomen apparaten die de goede werking van het 
draadloze netwerk van het Willem de Zwijger College negatief beïnvloeden 
kunnen worden geweerd. 

 
 


