De iPad bij ons op school
Waarom de iPad?
Jullie groeien op met ICT en bijna iedereen heeft
inmiddels een smartphone, tablet of laptop. Ook
je ouders gebruiken deze zowel privé als voor
hun werk. Samen met jullie zorgen we er voor
dat de inzet van de iPad bij ons op school zal
bijdragen aan jullie leerplezier en leerrendement
en ondertussen bereiden we je voor op de
moderne samenleving waarin online werken en
werken met devices normaal is geworden.

Hoe gaat het nu?
We zijn nu zeven jaar bezig en hebben onze manier van werken gevonden. Docenten gaan
in hun lessen zeer divers om met de iPad: bij sommige vakken worden leermiddelen volledig
digitaal aangeboden terwijl bij andere vakken de iPad gebruikt wordt als aanvulling op de
schoolboeken en als naslagwerk en agenda. Deze variatie en het gebruik van de iPad en de
mix van digitale leermiddelen en leer- en werkboeken zien we graag. Het werken met de
iPad maakt het leren actief, efficiënt en aantrekkelijk.

Wat kost de iPad?
We verwachten dat iedere nieuwe leerling aan het begin van het schooljaar over een iPad
(advies 10,2 inch iPad 2019 of nieuwer 32 GB Wifi) beschikt. Daarbij bieden we je ouders
vier mogelijke opties:






Bruikleen (iPad moet
op school blijven),
geheel kosteloos.
Lease: drie jaar
maandelijkse termijn
van circa € 13,- (excl.
verzekering) waarna
de iPad eigendom
wordt van de leerling.
Koop via school (met
onderwijskorting van 6
%).
Koop elders.

Je ouders krijgen half juni bericht over de mogelijkheden en de bestelprocedure.

Hoe starten we?
We besteden in het begin van het schooljaar met jullie tijd aan het leren
omgaan met de iPad; niet alleen de techniek van het gebruik maar zeker ook de
kansen en gevaren die het gebruik van social media met zich meebrengt. Dit geldt
niet alleen voor jou maar ook voor je ouders. Wanneer je ouders meer willen
weten over de iPad bij ons op school dan kunnen ze op onze weblog kijken:
ipadindeklas.wordpress.com. Daar vind je informatie over onze ervaringen, tips,
en interessante informatie over de iPad in het
onderwijs.

