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Waarom werkt het ONC met iPads? 
Met iPads kan gebruik gemaakt worden van vele nieuwe mogelijkheden om het leren te verrijken. 

Bijvoorbeeld met interactieve toepassingen binnen de digitale leerboeken, zoals video’s met uitleg 

en het maken van notities.  

Daarnaast biedt de iPad zeer veel mogelijkheden om video en audio te gebruiken (Youtubefilmpjes, 

spreek- en luisteroefeningen, maar ook zelf filmen en fotograferen) en websites te raadplegen, o.a. 

om informatie te zoeken.  

Er zijn nuttige apps voor het onderwijs voor vele vakken, die door ICT gemakkelijk op alle iPads kun-

nen worden gezet zonder dat leerlingen zelf iets moeten downloaden. 

De iPad-methodes bieden veel mogelijkheden voor samenwerkend leren en het bewaren en analyse-

ren van oefeningen en toetsen (gepersonaliseerd leren). Wij verwachten dat deze mogelijkheden 

zich in de komende tijd nog veel verder zullen uitbreiden. Veel van deze nieuwe mogelijkheden pas-

sen zo bij de weg die wij met ons onderwijs willen inslaan: leren op maat, samenwerkend leren en 

differentiatie: inspelen op verschillen.  

Ook spelen we met dit hulpmiddel in op maatschappelijke ontwikkelingen waarin internetgebruik en 

digitale communicatie steeds verder worden geïntegreerd in ons leven, zowel op school als op het 

werk en in de vrije tijd. 

Wie zorgt er voor aanschaf van de iPads? 
De ouders zorgen zelf voor de aanschaf van een iPad met de juiste configuratie, bij voorkeur via de 

website van ONC Parkdreef en Amac, die hiervoor speciaal wordt ingericht.  

Waarom een iPad en geen laptop? 
Laptops zijn over het algemeen duurder dan tablets met een vergelijkbare prijs-kwaliteitsverhouding. 

Laptops zijn kwetsbaarder voor problemen inzake veiligheid en privacy en daardoor lastiger te behe-

ren.  

Betaalbare Chromebooks zijn niet van een touchscreen voorzien.  

Op de iPads kunnen sommige boeken ook lokaal worden geïnstalleerd – deze zijn basaal ook bruik-

baar zonder internet. 

iPads bieden unieke mogelijkheden voor creatief gebruik van video, muziek en tekenen.  

In de onderbouw is het ontbreken van een vast toetsenbord nog geen doorslaggevend bezwaar om-

dat er nog weinig langere werkstukken worden gemaakt. 

Waarom een iPad en geen andere tablet? 
Op dit moment is de iPad het apparaat dat het best voldoet aan de eisen die de digitale methodes 

van de uitgevers daaraan stellen. Ook is iPad qua betrouwbaarheid, batterijduur, levensduur en ro-

buustheid een goede keus gebleken. iPads zijn handzaam, degelijk en bevatten beproefde technolo-

gie die maximaal gebruikersvriendelijk is. Een iPad heeft naar onze ervaring gemiddeld een lange le-

vensduur en de besturingssoftware kan over een lange periode worden geüpdatet. De iPad kan bo-

vendien centraal via het netwerk worden geïnstalleerd en beheerd dankzij specifieke mogelijkheden 

van Apple, wat in de praktijk grote voordelen biedt. 
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Waar kan ik de iPad kopen? 
Voor de iPad kunt u terecht bij de website van ONC en Amac. U ontvangt hiervoor in juni inloggege-

vens nadat uw kind is ingeschreven. De firma Amac heeft een exclusieve aanbieding voor de leer-

lingen van het ONC Parkdreef: een korting van 10% op de iPad 32 Gb, en desgewenst de mogelijkheid 

om in termijnen te betalen inclusief een verzekering en een daarbij voorgeschreven stevige hoes.  

Wanneer kan ik de iPad bestellen? 
U ontvangt in juni een brief met inloggegevens voor de webshop van Amac en ONC Parkdreef. U kunt 

bestellen TOT 1 augustus, dus uiterlijk op 31 juli 2018.  

Is aankoop via de webshop verplicht? 
Nee. U kunt ook een iPad meegeven die niet via de webshop is gekocht. Die moet dan wel apart in 

beheer worden genomen op onze ICT-afdeling aan de Clauslaan. Wij verzoeken u hierover z.s.m. 

contact op te nemen (t.poot@onc.unicoz.nl) om afspraken te maken over het tijdig inleveren van 

de iPad die hiervoor moet zijn teruggezet naar fabrieksinstellingen. De iPad die u wilt laten gebrui-

ken, moet wel voldoen aan dezelfde configuratie-eisen: minimaal 6e generatie iPad (WiFi) met mini-

maal 32 Gb geheugen. Modellen met betere specificaties (nieuwe iPad Air, iPad Pro) zijn uiteraard 

ook geschikt. 

Welk type iPad komt in aanmerking? 
Wij bevelen de 6e generatie iPad 32 Gb Wi-Fi (2018) aan. Deze is naar verwachting technisch nog ge-

ruime tijd up to date. 32 GB is ruimschoots voldoende voor de schoolboeken (die ruim 1 GB per me-

thode in beslag nemen) en de noodzakelijke onderwijsapps. Opslag kan in veel gevallen 'in the cloud' 

plaatsvinden.  

Wat kost een iPad? 
Dat hangt er vanaf, hoe u hem aanschaft. Via school zijn er drie mogelijkheden: 

1. Directe Koop zonder verzekering.  

De iPad 32 Gb Wi-Fi wordt via de website van Amac en ONC Parkdreef bij Directe Koop (= betaling 

ineens) aangeboden voor € 323,10, dat betekent een korting van 10% op de normale winkelprijs. De 

iPad wordt dan geleverd met een extra garantie van 2 jaar op interne gebreken. U moet zich realise-

ren dat deze garantie geen dekking biedt voor externe schade of verlies, bijv. als de iPad wordt gesto-

len of als hij valt en het scherm is gebarsten. Daarom raden wij u bij Directe Koop aan, te kiezen voor 

de optionele verzekering tegen externe schade en verlies van 3 jaar, zie hierna. Bij Directe Koop zon-

der verzekering moet u zelf nog wel een stevige hoes aanschaffen, via de webshop of ergens anders. 

2. Directe Koop met extra verzekering.  

Deze extra verzekering kost eenmalig € 99,95 + € 9,95 administratiekosten. Daarbij komt de prijs van 

de hoes (is verplicht bij verzekering!) van ongeveer € 40,-. Gezien onze ervaringen is de extra verze-

kerde variant zeker aan te bevelen. De iPad kan best wat hebben, maar het komt toch gemiddeld 

enkele malen per jaar voor dat een iPad op een harde vloer verkeerd terechtkomt en het scherm 

daarna barsten vertoont. De reparatiekosten bij schermbreuk zijn hoog.  

3. Betaling in Termijnen.  

Hierbij betaalt u drie jaar voor de iPad + verplichte extra verzekering + verplichte hoes. Dit kost u 

maandelijks € 15,39. U moet dus verplicht de extra verzekering voor drie jaar afsluiten tegen externe 

schade en verlies. Deze verzekering zorgt dus ook voor dekking bij bijv. vallen of diefstal. Betaling in 
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Termijnen houdt in dat u een overeenkomst sluit met iDeal. U krijgt maandelijks 2 aparte bedragen 

te betalen: één incasso voor iPad + hoes, en één incasso voor de verzekering. De eerste termijn is 

verhoogd met eenmalig € 9,95 administratiekosten. U betaalt over de hele periode van 36 maanden  

ongeveer € 100 meer dan bij Directe Koop.  

Is een hoes verplicht? 
Ja; liefst een stevige hoes die de iPad adequaat beschermt in geval van stoten en vallen. De ervaring 

leert dat een val vanaf zekere hoogte kan leiden tot barsten in het scherm. Een hoes moet geschikt 

zijn om de iPad onder een kleine hoek op tafel te gebruiken. Hoezen met ingebouwd toetsenbord 

zijn handig, maar niet verplicht.  

Ik heb thuis al een iPad of ik koop er zelf één, maar niet via school. Kan 

ik die gebruiken? 
Dat kan wel, maar zorgt wel voor enkele praktische aandachtspunten. Het nieuwste type iPad is in 

elk geval geschikt. Een ouder type iPad is niet voor nieuwere toepassingen geschikt zoals Apple Pencil 

en de nieuwste mogelijkheden van ouderlijk toezicht. Wij bevelen daarom minimaal de 6e generatie 

met 32 Gb aan die ook in de webshop wordt aangeboden. Houdt u er verder rekening mee dat een 

iPad die niet via school is aangeschaft, apart in beheer moet worden genomen. Hiervoor moet de 

iPad op school worden ingeleverd om naar de ICT-afdeling aan de Clauslaan te worden gebracht. 

Daar wordt de iPad van een beheersprofiel voorzien. Bij verlaten van de school wordt de iPad uit be-

heer genomen. Wij verzoeken u hierover z.s.m. contact op te nemen met t.poot@onc.unicoz.nl. Op 

het moment van schrijven is nog niet precies bekend wanneer de iPads in beheer kunnen worden ge-

steld, u verneemt dit per mail. Ook sturen wij u dan een verklaring van akkoord met inbeheername; 

bij afgifte ontvangt u een bewijs van ontvangst. De iPad is dan voor aanvang van het nieuwe school-

jaar gereed en kan samen met de webshop-iPads op school worden ingericht tijdens de eerste les-

week. 

Wat gebeurt er bij verlies of diefstal? 
In geval van diefstal adviseren wij altijd aangifte te doen bij de politie. Bij verlies of diefstal kan door 

de ouders/verzorgers een claim worden ingediend bij de eigen verzekering. Als uw iPad via school is 

aangeschaft en u hebt een extra verzekering tegen schade en diefstal afgesloten, dan kunt u inloggen 

op de website van Amac en ONC, en onder het tabblad Zelfverzekerd een schadeformulier invullen. U 

krijgt dan via de mail informatie over hoe verder te handelen, bijv. de iPad inleveren bij de Amac-ves-

tiging in het Stadshart voor reparatie. Op de website vindt u ook de contactgegevens van Amac en de 

verzekering QSX om dit verder af te handelen. Verder verwijzen wij naar de voorwaarden van Apple 

en van de via Amac bij QSX afgesloten verzekering.  

Wie is verantwoordelijk als de iPad stuk gaat? 
U als eigenaar van de iPad bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) verhelpen van storingen en 

schade.  

Wat als er onder schooltijd een storing is op de iPad? 
Neem contact op met de mentor of met de ICT-coördinator, Theo Poot (t.poot@oncunicoz.nl) en 

meld de storing met vermelding van zoveel mogelijk bruikbare details over de aard en omstandighe-

den van de storing. Wij zullen dan op school ons best doen om de storing te verhelpen. Als de iPad 

ingrijpend moet worden gereset en wellicht naar de ICT-afdeling moet worden gebracht, nemen wij 
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contact op of krijgt uw kind een schriftelijk bewijs mee. Als blijkt dat de storing het gevolg is van een 

defect aan het apparaat, zult u als eigenaar de schade zelf moeten afhandelen met Amac (garantie) 

of QSX (verzekering) en de iPad zelf ter reparatie moeten aanbieden.  

Hoe kan de leerling leren als de iPad stuk is en ter reparatie is wegge-

bracht? 
Via elke pc of andere computer met internet kan de leerling inloggen op Magister via www.onc.nl. 

Daar kan de leerling de meeste boeken online raadplegen. Sommige boeken die in de Schooltas-app 

staan, moeten via mijnschooltas.net worden geopend en hiervoor zijn aparte inloggegevens vereist 

die de leerling dan ook goed moet bewaren/opslaan (thuis en/of in de notities op een mobiele tele-

foon met toegangscode).  

Op school kan de docent uw kind tijdelijk voorzien van schriftelijk materiaal om te leren.  

Hoe zit het met de garantie? 
Voor alle bepalingen inzake garantie, extra verzekeringsmogelijkheden en dergelijke verwijzen wij u 

naar de website van Amac en ONC waarop de aankoop heeft plaatsgevonden; hier vindt u alle gege-

vens die nodig zijn. Bewaart u zelf uw inloggegevens en aankoopbewijzen goed! 

Hoe gaat het bij tussentijdse vervanging van de iPad? 
Als u op enig moment tijdens de schoolloopbaan van uw kind besluit een nieuwe iPad aan te schaf-

fen, of er moet i.v.m. schade een nieuwe iPad worden aangeschaft, dan verzoeken wij u contact op 

te nemen met t.poot@onc.unicoz.nl om ervoor te zorgen dat ook de de iPad in beheer wordt geno-

men en de oude iPad wordt ontkoppeld. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat u nogmaals via de web-

shop kunt aanschaffen. 

Ik ben laat met aanmelden. Kan ik nog via de webshop aanschaffen? 
Ja, neemt u hiervoor contact op met dhr. Poot t.poot@onc.unicoz.nl. Hij kan uw gegevens invoeren 

zodat u kunt aanschaffen, en helpt verder met het inrichten van de iPad. Het is hiervoor wel noodza-

kelijk dat u eerst boeken heeft besteld!  

Het is voor mij financieel niet mogelijk een iPad aan te schaffen. Wat 

nu? 
Biedt de aankoopregeling zoals die hierboven is beschreven u niet de mogelijkheid om een iPad aan 

te schaffen? Neemt u hierover dan contact op met dhr. Poot, t.poot@onc.unicoz.nl. Wij zoeken dan 

samen met u naar een passende oplossing.  

Waar laten de leerlingen hun iPad als ze die niet nodig hebben, bij-

voorbeeld tijdens de gymnastieklessen? 
De leerlingen kunnen hun iPad veilig achterlaten in hun eigen kluisje. Voor alle lessituaties geldt dat 

de leerlingen de aanwijzingen van de docent t.a.v. het opbergen met de iPad moeten opvolgen. De 

school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade onder schooltijd of daarbuiten.  

http://www.onc.nl/
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Hoe werken de leerlingen in de klas met hun iPad? 
Alle boeken die de leerlingen nodig hebben, worden onder onze begeleiding op school op de iPad 

geïnstalleerd. Dat kan alleen als de boeken tijdig door ouders/verzorgers zijn besteld! Over de bestel-

procedure ontvangt u voor de vakantie informatie.  

 

Sommige boeken zijn via apps toegankelijk, ook zonder internet. Daarnaast worden voor diverse vak-

ken allerlei apps gebruikt. De school zorgt ervoor dat de leerlingen de apps automatisch via het net-

werk op hun iPad krijgen gepusht. Ook het updaten en toevoegen van nieuwe apps gaat automa-

tisch. De onderwijsapps kunnen niet worden verwijderd of verplaatst, na verwijdering worden ze via 

het schoolnetwerk automatisch opnieuw klaargezet in de app Zuludesk.   

De docent kan desgewenst ook via de software van Zuludesk toezicht uitoefenen op het gebruik van 

de iPad voor de duur van de les. De docent kan hiertoe ook bepaalde apps of functies uitschakelen of 

verplicht stellen. Zie verder hieronder: Kunnen docenten ook meekijken? 

Het netwerk van school wordt grondig beveiligd door onze ICT-afdeling. Uw kind heeft uitsluitend 

met behulp van de door school verstrekte gegevens toegang tot het schoolnetwerk. Wij adviseren 

deze gegevens goed en veilig te bewaren, bijv. in de (met een code beveiligde) mobiele telefoon. Bij 

verlies van gegevens moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de mentor en/of 

t.poot@onc.unicoz.nl Het is leerlingen nooit toegestaan, ook niet in ‘noodgevallen’, om gebruikers-

gegevens van netwerk, boeken of andere schoolaccounts uit te lenen of te delen met anderen zo-

als klasgenoten of vrienden – dit is een inbreuk op de privacyregels.  

Hebben de leerlingen ook nog pen en papier (schriften) nodig? 
Inderdaad, bij veel vakken wordt ook nog gewerkt met geschreven aantekeningen en opdrachten. 

Schrijven blijft belangrijk voor het inprenten van kennis en bijv. het inoefenen van spelling. Vakdo-

centen geven aan of voor hun vak een schrift moet worden aangelegd. 

Mag een leerling ook spelletjes e.d. downloaden op de iPad? 
Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij adviseren de ouders hierin zelf de regie 

te houden en toe te zien dat hiermee op verantwoordelijke wijze wordt omgegaan. U kunt het beste 

zelf een Apple ID aanmaken en onder instellingen / iCloud / Gezin uw zoon/dochter als kind toevoe-

gen met beperkingen (toestemming nodig voor aankoop). Informatie over het instellen van beperkin-

gen vindt u o.a. op https://support.apple.com/nl-nl/HT201304 In het nieuwe schooljaar zullen we 

ouders/verzorgers op passende wijze van informatie en hulp voorzien om van deze mogelijkheden 

gebruik te maken, uiteraard geheel voor eigen verantwoording.  

De instellingen van ouderlijk toezicht kunnen in sommige gevallen worden overruled door de instel-

lingen van het schoolbeheer. 

Spellen kunnen een afleidende factor vormen voor het schoolwerk. Ook nemen spellen vaak veel 

ruimte in. Uiteraard dient prioriteit te worden gegeven aan de ruimte die nodig is voor schoolboeken 

en onderwijsapps. Wij raden het installeren van games en social media-apps (Facebook, Instagram, 

Snapchat enz.) op de iPad af. In de praktijk blijkt dat het gebruik van social media en games op de 

iPad onder schooltijd het leerproces kan verstoren. Indien games of social media moeten worden ge-

bruikt voor leerdoeleinden, wordt dit door de docenten duidelijk aangegeven.  

Op hun privé-apparaten zoals de mobiele telefoon kunnen leerlingen in hun eigen tijd uiteraard wel 

gebruik maken van deze mogelijkheden, maar ook dan geldt dat leerlingen verantwoordelijk dienen 

om te gaan met deze media en kunnen worden aangesproken op misbruik zoals pestgedrag. Tijdens 



ONC FAQ iPad 2019-2020 

mentorlessen wordt aandacht besteed aan deze gedragsaspecten. Ook zal begin nieuwe schooljaar 

een social mediaprotocol van kracht worden. Leerlingen en ouders/verzorgers worden hiervan t.z.t. 

op de hoogte gesteld.  

De school behoudt zich te allen tijde het recht voor om via filtering en andere maatregelen misbruik 

van netwerk, internet en media te voorkomen. In geval van misbruik zoals omschreven in het leer-

lingstatuut, het ICT-protocol, het social mediaprotocol en de afspraken omtrent gebruik van de iPad 

neemt de school passende maatregelen.  

Kunnen docenten ook meekijken naar wat de leerling doet op de 

iPad? 
Een docent kan de iPads voor de duur van de les beheren met het programma Zuludesk. Daarmee 

kan bijvoorbeeld de toegang tot internet of de spellingcontrole voor de duur van de les worden uit-

geschakeld. Bij via school aangeschafte iPads wordt het profiel centraal aangebracht. Bij het aan-

schafproces geeft u hiervoor toestemming. Bij verwijdering of omzeilen van het beheersprofiel be-

houdt de school zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder een totale reset 

van het apparaat. Hierna worden beheer en apps via het netwerk automatisch hersteld. 

Indien aan herstel van de instellingen ten gevolge van bewust verkeerd gebruik of wijziging van de 

beheersinstellingen kosten zijn verbonden, kunnen die aan u in rekening worden gebracht.  

Niet via school aangeschafte iPads moeten tevoren op school worden ingeleverd om ook van dit pro-

fiel te worden voorzien, en ook dan vragen wij u hiermee schriftelijk in te stemmen. Indien u een niet 

via school aangeschafte iPad wilt laten gebruiken, verzoeken wij u dit z.s.m. maar in elk geval voor de 

zomervakantie te melden via t.poot@onc.unicoz.nl. U krijgt dan nadere informatie over de te maken 

afspraken in verband met inbeheername. 

Het gebruik van Zuludesk heeft tevens als voordeel dat de apparaten op afstand technisch kunnen 

worden gemonitord door onze ICT-afdeling. Wij stellen in het gebruik van apparaten op ons netwerk 

veiligheid en gebruikszekerheid voorop en nemen daarbij alle privacyvoorschriften nauwlettend in 

acht. In geen geval lezen wij berichten van leerlingen of andere privégegevens uit. 

Thuis en op apps die zijn geïnstalleerd onder de eigen Apple ID is er uiteraard geen sprake van con-

trole via Zuludesk. In voorkomende gevallen kan via t.poot@onc.unicoz.nl  worden gevraagd een 

iPad die als gevolg van een storing in Zuludesk is blijven steken, los te maken van dit systeem.  

 

Welke functies van Zuludesk worden door school gebruikt? 
Zuludesk heeft (zoals u op de website van deze firma kunt zien) zeer veel mogelijkheden, die echter 

lang niet allemaal door ons worden gebruikt. De functies die wij wel kunnen gebruiken, zijn: 

Voor de ICT-afdeling: 
• Overzicht van iPads via Dashboard 
• Apparaat Administratie 
• Gebruikers & Groepen aanmaken 
• Incident Systeem: controle op fouten en technische problemen 
• Profiel Beheer, bijv. restricties aanbrengen op bezoek websites, WiFi en email instellen 
• Device Enrollment Program: apparaten koppelen aan ID’s 
• App Distributie, alle noodzakelijke schoolapps worden centraal geïnstalleerd en geüpdatet 
• Document Distributie 
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Voor de docent: 
• Uitschakelen van camera’s en andere functies op de iPads van de klas tijdens een les voor een 
maximale tijd van 60 minuten 
• Een individuele leerling een melding geven op het scherm 
• Alleen gebruik van bepaalde apps en websites toestaan tijdens een les 

Voor de leerling: 

• Apps (her)installeren die onder de App Zuludesk zijn klaargezet 

Welke software moet (niet) op de iPad worden geïnstalleerd? 
Voor het installeren van verplichte onderwijsapps zorgt de school. Een gratis  school-emailaccount 

wordt onder toezicht geïnstalleerd. Uitsluitend via dit emailadres communiceren wij met de leer-

lingen over schoolzaken. Wij adviseren de ouders regelmatig deze mail te controleren en erop toe te 

zien dat leerlingen hun mail ook geregeld checken om op de hoogte te blijven.  

Het installeren van eigen emailaccounts raden wij ten sterkste af: privé-communicatie is meestal sto-

rend voor het leerproces. Het is de leerlingen niet toegestaan hun school-emailaccount te verwijde-

ren. Wij behouden ons het recht voor om leerlingen te vragen een eigen emailaccount, bepaalde 

inhoud zoals foto’s of software te verwijderen indien deze naar ons inzicht het leerproces versto-

ren. In dit verband verwijzen we u ook naar het leerlingstatuut van de school en de Voorwaarden 

voor gebruik van de iPad op school, die moeten worden geaccepteerd bij aankoop via de website. 

U of de leerling hoeft zelf geen onderwijsapps te installeren. Deze worden via het beheersysteem au-

tomatisch geïnstalleerd en geüpdatet. Systeemupdates van iOS kunt u wel zelf installeren. Wij ra-

den u aan elke iOS-update zo spoedig mogelijk te installeren omdat het vaak ook veiligheidsaspecten 

betreft.  

Wij raden het installeren van games en social media-apps (Facebook, Instagram, Snapchat enz.) op 

de iPad af. In de praktijk blijkt dat het gebruik van social media en games op de iPad onder schooltijd 

het leerproces kan verstoren. Elders kunt u lezen hoe u greep kunt houden op het aanschaffen van 

apps via uw AppleID.  

Indien games of social media moeten worden gebruikt voor leerdoeleinden, wordt dit door de do-

centen duidelijk aangegeven.  

In eigen tijd kunnen leerlingen wel gebruik maken van deze mogelijkheden, maar ook dan geldt dat 

zij verantwoordelijk dienen om te gaan met deze media en kunnen worden aangesproken op mis-

bruik zoals pestgedrag. Het social mediaprotocol is dan van toepassing. Het is onder andere niet toe-

gestaan om op school zonder opdracht of toestemming beeld- en geluidsopnamen te maken. Tij-

dens mentorlessen wordt aandacht besteed aan deze gedragsaspecten.  

Welke boeken krijgen de leerlingen op hun iPad? 
Wij zorgen voor aanschaf van de digitale versies van schoolboeken, van vertrouwde uitgeverijen. Dit 

zijn soms bewerkingen van de papieren boeken, verrijkt met digitale toepassingen zoals oefentoet-

sen, audio- en video-bestanden, notitie-apps, markeerfunctie enz. Meer en meer zijn de ‘boeken’ ei-

genlijk websites met interactieve toepassingen. De vaksecties ontwikkelen zich in het omgaan met de 

nieuwe mogelijkheden.  

Uitgeverijen hebben zich gezamenlijk verplicht de privacy-aspecten van digitale diensten en pro-

gramma's te regelen via een convenant, zie https://www.privacyconvenant.nl. Op instellingsniveau 

https://www.privacyconvenant.nl/
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(Unicoz) worden alle zaken geregeld die betrekking hebben op de nieuwe Privacy-wetgeving (AVG). 

Dit houdt o.a. in dat er afspraken over privacy zijn afgesloten tussen de school en de aanbieders van 

leermiddelen over het gebruik van leerlinggegevens. Ook de docenten worden op de hoogte gehou-

den van de geldende regelgeving en hoe deze toe te passen bij de keuze van apps en leermiddelen. 

Zie hierover: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/gebruik-van-

persoonsgegevens-het-onderwijs  

Hoe krijgen de leerlingen hun boeken op de iPad? 
Onder begeleiding worden op school de noodzakelijke apps geïnstalleerd en de boekinhoud op de 

iPad gedownload. Deze zijn daarna in veel gevallen ook offline beschikbaar. De leerlingen kunnen er 

dus overal mee werken. Van alle boeken zijn ook online versies te raadplegen via ons schooladmini-

stratiesysteem Magister. Dit is op alle pc's, laptops enz. ook beschikbaar via de gangbare browsers. 

Leerlingen en ouders kunnen dus op elk apparaat de leerboeken inzien en gebruiken via Magister / 

ELO / Leermiddelen. 

Veel digitale boeken zijn voor gebruik afhankelijk van internet. Hiervoor is toegang tot internet 

thuis dus een voorwaarde om huiswerk te kunnen maken.  

In sommige gevallen bieden digitale boeken de mogelijkheid om PDF’s te genereren, die kunnen wor-

den afgedrukt. In alle gevallen kunnen de docenten indien nodig schriftelijk materiaal verstrekken ter 

vervanging van het digitale boek.  

Neemt u contact op met school indien het gebruik van digitale boeken thuis een probleem oplevert! 

Wat bieden de boeken meer dan alleen de leerteksten? 
Afhankelijk van uitgever en methode worden steeds meer digitale toepassingen in de boeken ver-

werkt zoals oefentoetsen en toepassingen om digitaal het werkboek in te vullen, notities en marke-

ringen in het boek te maken enz. De boeken worden hierdoor in groeiende mate interactief en ge-

schikt om de leerlingen zelfstandig te laten werken. Ook kunnen in veel methodes voortgangsgege-

vens worden bijgehouden waarmee de ontwikkeling van de leerlingen beter is te volgen, door hen-

zelf maar ook door de docenten (gepersonaliseerd leren). 

De vaksecties stellen zich geregeld op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen en mogelijkheden, 

hierbij ondersteund door een ontwikkelgroep van docenten en de ICT-coördinator Onderwijs, o.a. 

door middel van interne en externe scholingsactiviteiten. 

Wat wordt er gedaan voor leerlingen met dyslexie? 
In veel methodes worden hulptoepassingen verwerkt die het de leerling mogelijk maken tekst te ver-

groten en zich tekst te laten voorlezen en markeren. Het bekende systeem Kurzweil biedt een gratis 

app aan die gebruikt kan worden door leerlingen voor wie door de ouders / verzorgers een account is 

aangeschaft. Los van de mogelijkheden die de boeken bieden, heeft de iPad ingebouwde voorzienin-

gen om webteksten te laten voorlezen. Zie hiervoor bijv. https://www.appletips.nl/os-x-tekst-laten-

voorlezen/  

De mogelijkheden van de Kurzweil-app op de iPad zijn beperkt. Afhankelijk van de situatie kan het 

noodzakelijk zijn om een meer geschikt apparaat in te zetten. Over de mogelijkheden voor onder-

steuning op onze school kunt u het beste contact opnemen met onze coördinator Dyslectie, mw. 

Star, via rt@unicoz.onc.nl 

https://www.appletips.nl/os-x-tekst-laten-voorlezen/
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Hoe kan ik of mijn kind het best aankopen via de iPad doen? 
U kunt uw Apple ID koppelen aan een creditcard. Wij raden u aan om via Instellingen / iCloud uw 

kind via Gezin als kind aan uw Apple ID te koppelen en in te stellen dat uw kind uw toestemming no-

dig heeft voor aankopen. Verder kunt u Giftcards kopen om aankopen te kunnen doen vanuit iTunes. 

Wat is een Apple ID en waar heb ik dat voor nodig? 
Dit is een persoonlijk account, op naam en e-mailadres, waarmee de ouders als eigenaars van de 

iPad toegang krijgen tot de Appstore. Ook kan hiermee het gratis programma iTunes worden ge-

bruikt om de iPad te managen. U kunt met een Apple ID zelf apps aanschaffen naast de verplichte 

apps die automatisch op de iPad worden gezet. U kunt in de Instellingen van de iPad onder iCloud / 

Gezin een Apple ID voor kind toevoegen en desgewenst instellen dat dit kind uw goedkeuring nodig 

heeft voor aankopen. Met een aan een creditcard gekoppelde ID kunt u via Beheer restricties aan-

brengen op het gebruik van de iPad thuis. NB! Voor het leren is geen Apple ID vereist. Ook zonder 

Apple ID kunnen de leerlingen alles doen wat voor school noodzakelijk is.  

Wat als de oplader kapot is? 
De oplader moet door de ouders worden vervangen of ter reparatie worden aangeboden. Wij advise-

ren u om voorzichtig om te gaan met het snoer, omdat in de meeste gevallen de problemen ontstaan 

door draadbreuk.  

Wat als de batterij van de iPad leeg raakt gedurende de lessen? 
In veel gevallen bestaat er wel een mogelijkheid om de iPad dan bij te laden in het lokaal. Echter: wij 

verwachten van de leerlingen dat ze elke dag met een volledig opgeladen iPad op school komen. 

Ik wil graag meer informatie over de iPad op school. Waar kan ik die 

krijgen? 
U kunt altijd, maar uitsluitend per e-mail, contact opnemen met de ICT-coördinator onderwijs, dhr. 

Theo Poot, t.poot@onc.unicoz.nl.  
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