
Welkom



iPad

ü Anders leren
ü Toekomstgericht
ü Alle boeken op één apparaat!



iPad aanschaf
Ø Bestellen online bij Amac
Ø Koop of Lease
Ø Hoge kortingen
Ø Gebruiksklaar afgeleverd in 1e lesweek 

inclusief boeken
Ø Verzekering
Ø iLearn voucher t.b.v. introductietraining
Ø Service via Amac-winkel Zoetermeer



    
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van 
 
 
  
Zoetermeer, juni 2021     
 
Betreft: aanschaf iPad in leerjaar 1 schooljaar 2021-2022 
 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
We vinden het erg fijn dat u en uw zoon of dochter gekozen heeft voor onze school.  
Het nieuwe schooljaar start op 31 augustus 2021. Een spannend moment voor u en 
uw kind: een nieuwe school, nieuwe docenten, een nieuwe klas en nieuwe lesstof. 
 
Op 23 juni 2021, aanvang 19.30 uur, wordt u d.m.v. een digitale presentatie 
geïnformeerd over de aanschaf van en het werken met de iPad.  
 
 
Aanschaf iPad 
De leerlingen werken met een Apple iPad 2020 32 Gb als leermiddel. We zien het 
gebruik van de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede 
en eigentijdse manier te laten leren. 
 
Hiermee bedoelen we onder meer: 

• Apps gebruiken als didactisch middel tijdens de les, bijvoorbeeld om te controleren of 
leerlingen de lesstof hebben begrepen; 

• Meer mogelijkheden om leerstof te presenteren, bijvoorbeeld door filmpjes met uitleg;  
• Meer mogelijkheden om leerstof te oefenen en te verwerken met apps, audio en 

video; 
• Digitaal toetsen en analyseren van leerresultaten; 

 
 
Kurzweil op de iPad is mogelijk, maar biedt beperkte mogelijkheden voor 
dyslectische leerlingen ten opzichte van gebruik op een vaste computer of laptop. 
Indien uw kind Kurzweil gebruikt, verzoeken wij u vóór 2 juli 2021 contact op te 
nemen met mw. M. Star,  m.star@onc.unicoz.nl.   
 
 
Het is belangrijk om te weten dat de digitale boeken niet alleen via de iPad, maar ook 
via elke andere computer via internet zijn te gebruiken. Het is hiervoor van groot 
belang dat alle inloggegevens voor netwerk, schoolprogramma's en boeken 
goed worden bewaard op een veilige plaats.  

ONC Parkdreef en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte 
webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van het Oranje Nassau College.  
 
 
 
 
 
 

Brief ‘Aanschaf iPad in leerjaar 1’



ONC/Amac-Webshop

Bestellen via de website, 
hoe gaat dat?



ONC/Amac-Webshop

U krijgt van school gegevens 
om in te loggen bij:

https://www.amac.nl/oncparkdreef

https://www.amac.nl/oncparkdreef


ONC/Amac-Webshop

Achter drie knoppen staat alle informatie over de producten, het bestellen en de 
verzekering. Daarna kunt u bestellen met de oranje knop.



Korting

Bij aankoop ontvangt u korting op de 
iPad en ook op de accessoires.



Verzekering

Verzekeren (bij QSX) kan met éénmalig 
bedrag plus administratiekosten.

Bij leasen is de verzekering inbegrepen.

Schade wordt in Zoetermeer afgehandeld.



Kosten
Aanschaf ineens: Incl. korting
Apple iPad 2020 32 Gb € 349,65

Pipetto hoes € 39,96

Verzekering € 99,95

Adm. Kosten verzekering €   9,95

Totaal € 499,51

Aanschaf via lease: Incasso p/mnd:
iPad met hoes & verzekering € 13,72 + € 3,78 + 1* € 9,95 36 * € 17,50



Wanneer iPad bestellen?

Ø Graag bestellen vóór 5 augustus i.v.m. tijdig 
gereedmaken iPad.

Ø Vragen over het bestelproces van de iPad?        
Mail naar de ICT-coördinator: dhr. P.C. Vellekoop          

ictpd@onc.unicoz.nl

mailto:ictpd@onc.unicoz.nl


Ondersteuning bij problemen

Problemen met de iPad onder schooltijd?

Dan kan de leerling hulp vragen aan:
• de ICT-coördinator dhr. P.C. Vellekoop  
• of bij het ICT-loket bij Dhr. D. Volic.

Ook kunt u contact opnemen via ictpd@onc.unicoz.nl

mailto:ictpd@onc.unicoz.nl


Brief ‘Bestelprocedure van leermiddelen voor 
nieuwe leerlingen’



Bestellen van boeken

Registratie 
Iddink

Aanmelden 
Magister

Bestellen 
boeken



Brief inloggegevens:
• Goed bewaren!
• Alleen Windows-inlognaam & 
wachtwoord nu nodig



Wanneer leermiddelen bestellen?

Ø Graag bestellen vóór 19 juli i.v.m. tijdig leveren 
leermiddelen (en vanaf 5 juli!)

Ø Vragen over het bestelproces van boeken?         
Mail naar Iddink: http://www.iddink.nl/contact

http://www.iddink.nl/contact


Vragen?


