Voorwaarden en verantwoordelijkheden m.b.t. het gebruik van een Office
365-account door leerlingen van het Óscar Romerocollege, Dendermonde

1. Een Office 365-account zoals dat door het Óscar Romerocollege te Dendermonde wordt
uitgegeven, geeft het recht en de mogelijkheid om webapplicaties van Microsoft Office te
gebruiken en om de nieuwste versie van Microsoft Office te downloaden en te gebruiken.
Deze gebruikers krijgen automatisch ook een e-mailadres
<voornaam.familienaam>@student.romerocollege.be en kunnen tot 1 TB aan persoonlijke
data in de cloud opslaan (via OneDrive).
2. Het Óscar Romerocollege van Dendermonde stelt een Office 365-account ter beschikking aan
alle leerlingen van de middelbare schoolrichtingen die door de vermelde school worden
ingericht.
3. Dit Office 365-account en de bijhorende services zijn geheel gratis.
4. Elke betrokken leerling kan het Office 365-account blijven gebruiken zolang die aan het Óscar
Romerocollege verbonden is.
5. Een Office 365-account geeft onder meer het recht om de nieuwste versie van Microsoft
Office 2016 op maximaal vijf eigen thuiscomputers (en verder maximaal vijf keer op
smartphones en vijf keer op tablets) te installeren. Het is niet toegelaten deze installaties ook
op toestellen van derden, buiten het gezin, uit te voeren. Wanneer dat toch gebeurt dan kan
het Office 365-account van de betrokken leerling worden gedeactiveerd.
6. Elke leerling moet uiterlijk binnen de maand na ontvangst van de accountgegevens,
zijn/haar account activeren door zich bij Office 365 aan te melden. Gebeurt dat niet, dan is
dat niet meer mogelijk en ontvangt de leerling dus ook geen e-mailadres, online
opslagruimte, gratis Office of de andere bijhorende diensten.
7. Wanneer een leerling de school verlaat, wordt het bijhorende account door de beheerders
van het Óscar Romerocollege gedeactiveerd. Dat houdt automatisch in dat het bijhorende emailadres en de mailbox niet langer zullen functioneren en dat de eventuele lokale
installaties van Microsoft Office uitsluitend nog in de ‘alleen lezen-modus’ kunnen worden
gebruikt. Documenten openen en bekijken blijft in dat geval mogelijk; documenten creëren
of bewerken evenwel niet. Houd er tevens rekening mee dat na het deactiveren van dit
account de data via de OneDrive-applicatie van de betrokken gebruiker niet langer
toegankelijk zullen zijn.
8. In principe wachten de beheerders van het Óscar Romerocollege met het deactiveren van
een account minimaal 30 dagen nadat de betrokken leerling de school verlaten heeft. We
kunnen echter geen garanties geven over deze periode. Een leerling die zinnens is de school
te verlaten, wordt dus sterk geadviseerd alle gewenste data zelf af te halen en elders te
bewaren, uiterlijk op de dag van het verlaten van de school.
9. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van hun persoonlijke
wachtwoord waarmee ze (alle) toegang tot hun eigen Office 365-account krijgen. Dat houdt
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onder meer in: geen wachtwoord intikken als er iemand over de schouders meekijkt en het
wachtwoord onder geen voorwaarde aan derden doorgeven.
Noch de directie noch de beheerders of om het even welk ander personeelslid van het Óscar
Romerocollege kunnen het zelf gekozen wachtwoord van de gebruikers inlezen. Zij hebben
evenmin toegang tot e-mails of andere data van de gebruikers. De beheerders kunnen wel
een wachtwoord wijzigen of een account (tijdelijk) deactiveren.
Het Óscar Romerocollege kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data in
OneDrive, Outlook of in om het even welke andere applicatie binnen de Office 365omgeving. Niet wanneer het een technische oorzaak betreft, niet ten gevolge van een
‘vroegtijdige’ of abusievelijke de-activering of een andere beheeringreep.
We kunnen geen ondersteuning bieden behoudens de documentatie die we aan uw zoon of
dochter zullen bezorgen. In deze documenten beschrijven we de belangrijkste handelingen
stap voor stap, zoals hoe zich aanmelden, hoe e-mailen met het nieuwe
@student.romerocollege.be-adres, hoe bestanden bewaren in OneDrive vanuit Office 2016,
hoe bestanden met medegebruikers delen, enz.
Mochten er onverhoopt problemen optreden, bijvoorbeeld tijdens de installatie van een
gratis Office-pakket, dan kan de school daar op geen enkele manier verantwoordelijkheid
voor nemen. Wij kunnen ook in dat geval geen enkele vorm van technische ondersteuning
bieden; met 3000+ leerlingen is dat trouwens ook om praktische redenen niet haalbaar.
De school kan op geen manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die door de
gebruikers op Office 365 wordt geplaatst, bijvoorbeeld via OneDrive, OneNote, Skype of via
het ‘instant messenger’-netwerk Yammer. De verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de
persoon die de betreffende inhoud op het netwerk heeft geplaatst.
De school kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onderbrekingen in de
diensten van de Office 365-omgeving.
We kunnen geen garanties bieden dat Microsoft de overeenkomst die deze diensten
mogelijk maakt, op geen enkele manier of op geen enkel tijdstip onderbreekt of stopzet. U
zal echter op geen enkel moment gevraagd worden voor deze services te betalen. Gebeurt
dat toch (bijvoorbeeld op last van Microsoft) dan kunt u zelf beslissen niet langer van deze
diensten gebruik te maken.
De leerling en ook de ouders bij minderjarige leerlingen verklaren zich akkoord met alle
bovenstaande voorwaarden en verantwoordelijkheden zodra het Office 365-account door de
betrokken leerling in gebruik wordt genomen. Leerling en ouders verklaren hiermee
automatisch ook kennis van dit document te hebben genomen.

