
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nieuwsbrief      iPadindeklas  september 2017 

Privacy: Het gebruik van 

Zuludesk – een toelichting 

 

Naar aanleiding van  de installatie 

van Zuludesk op de iPad in het 

begin van dit schooljaar kwamen 

bij leerlingen en ouders vragen op 

m.b.t. de privacy. Leerlingen en 

ouders vroegen zich af wat de 

school nu wel of niet kan zien op 

de iPad van de leerling en of de 

school de iPad van de leerling kan 

beheren. Lees hier de toelichting 

op het gebruik van Zuludesk op de 

iPad. 

Frequently Asked 

Questions ‘iPadindeklas’ 

Download uit de BookStore 

 

iOS 11 komt er aan! 

 

Meer lezen over de voordelen? 

Misschien even wachten? 

Lees meer >>>>>> 

(media)Wijs omgaan met 

de iPad 

Aandacht voor het (media)wijs 
omgaan met de iPad is belangrijk.  
Sinds de introductie van de iPad in 
onze klassen werden de docenten, 
ouders en leerlingen naast vele 
leuke verrassende zaken, ook met 
de nodige vragen en problemen 
geconfronteerd, zoals 
bijvoorbeeld: 

 Hoe voorkom je dat je de hele 
dag met dat apparaat zit: op 
school en thuis.  

 Hoe ga je om met de afleiding 
en de verleiding van games en 
social media;. 

 Hoe ga je om met online 
pesten; het cyberpesten? 

Het vraagt aandacht van 
schoolleiding, docenten, mentoren 
en ouders.  

Hoe pak je dat aan? 

 

Regels iPadgebruik 

Op school zijn duidelijke regels 

opgesteld over het gebruik van de 

iPad in en buiten de lessen. 

Ook wordt in de mentorlessen 

aandacht besteed aan het gebruik 

van Social Media. 

Lees hier onze afspraken. 

 

iPad kapot, glasschade, kwijt? 

Zorg dat je altijd een 

reservekopie van je iPad 

hebt. 

Hoe?    lees meer >>>>>>> 

Inkopen via Xando 

Wil je later nog wat kopen bij Xando:       http://dominicus-leerling.xando.nl/ . 

 Inlogcode: XND2017DO 

Backup. 

Zorg altijd voor backups. 

Maak een reservekopie en 

stel bij apps (bv. 

GoodNotes) in dat ze een 

automatische backup 

maken in je clouddienst. 

Lees meer >>>> 

https://ipadindeklas.wordpress.com/2016/10/12/het-gebruik-van-zuludesk-op-onze-school-een-toelichting/
https://itunes.apple.com/nl/book/ipad-in-de-klas/id1039097868?mt=11
https://ipadindeklas.wordpress.com/2017/09/07/ios-11-komt-eraan/
http://ipadindeklas.wordpress.com/mediawijs-met-de-ipad/
http://ipadindeklas.wordpress.com/2012/09/12/regels-gebruik-ipad/
https://ipadindeklas.files.wordpress.com/2012/09/sociamediaposter_jpg.jpg
https://support.apple.com/nl-nl/HT203977
http://dominicus-leerling.xando.nl/
http://voice.adobe.com/a/06DMo
https://ipadindeklas.wordpress.com/2017/09/07/hoe-zorg-je-voor-een-backup-van-je-bestanden-op-je-ipad/


 

 
iTunesU - cursus 

iPad voor leerlingen 

Veel lesmateriaal en 

studiewijzers worden op onze 

school via iTunesU verspreid. 

Kijkt u eens mee op de iPad 

van uw zoon of dochter. Ook 

is er een cursus “iPad voor 

leerlingen” met allerlei 

wetenswaardigheden over het 

gebruik van de iPad op school. 

Deze cursus is  te downloaden 

en staat vol informatie over 

het gebruik van de iPad op 

onze school door de 

leeerlingen. 

WIST U dat u ook gratis  

cursussen van universiteiten, 

hogescholen, middelbare 

scholen en basisscholen op 

allerlei terreinen kunt 

downloaden op uw iPad of 

iPhone. Veelal Engelstalig, 

maar langzamerhand 

verschijnen er ook meer 

Nederlandse scholen op 

iTunesU, zoals onze school.  

Ga naar de app en selecteer 

“uitgelicht”.  

 
 

Niet storen in de les 
Naast de docent die probeert 

in de klas een goed 

leerklimaat zonder afleiding te 

creëren, blijft uw kind hier in 

belangrijke mate ook zelf 

verantwoordelijk voor.  De 

iPad moet zo ingesteld zijn dat 

je hier het meest profijt van 

hebt. 

Hoe pak je dat aan? 

Kan ik nog bij mijn 

spullen als mijn iPad niet 

werkt? 

Wanneer je niet beschikt over 

een werkende iPad thuis (niet 

opgeladen, kapot, vergeten, 

enz.) kun je niet bij je boeken, 

aantekeningen of documenten. 

Of toch wel? 

Op ons blog staan een aantal 

tips om toch thuis verder te 

kunnen werken achter je 

computer. 

Lees meer >>>>> 

Meer informatie? 

Volg ons op het  weblog 

http://ipadindeklas.wordpress.com  

En op Twitter: 

http://www.twitter.com/iPad_DC  

Vragen? 

joost.delaat@dominicuscollege.nl  

FAQ’s: 

https://ipadindeklas.wordpress.co

m/faq/  

https://itunes.apple.com/nl/course/ipad-voor-leerlingen/id909913263
https://ipadindeklas.wordpress.com/2016/12/21/hoe-zorg-je-er-voor-dat-je-niet-gestoord-wordt-tijdens-de-les-of-huiswerk/
https://ipadindeklas.wordpress.com/2016/12/21/hoe-zorg-je-er-voor-dat-je-niet-gestoord-wordt-tijdens-de-les-of-huiswerk/
https://ipadindeklas.wordpress.com/2015/09/22/tips-voor-leerlingen-met-leen-ipad-of-kapotte-ipad/
http://ipadindeklas.wordpress.com/
http://www.twitter.com/iPad_DC
mailto:joost.delaat@dominicuscollege.nl
https://ipadindeklas.wordpress.com/faq/
https://ipadindeklas.wordpress.com/faq/

