Bijlage
Procedure voor het bestellen van een iPad schooljaar 2021-2022

In verband met productieproblemen, o.a. door chiptekorten, is het belangrijk dat de iPad vóór 30
juli besteld wordt. Voor iPads die na deze datum besteld worden kan tijdige levering niet
gegarandeerd worden door Xando. De ‘space-grey’-iPad is over het algemeen beter leverbaar.
Op het Dominicus College werken wij met een iPad. Voor het bestellen van de iPad via school gelden de
volgende mogelijkheden:
•

Lenen via school
Bruikleen van een 10,2 inch iPad 32Gb Wifi met een Nutkase beschermhoes. Kosten van de iPad
(afschrijving, risico) zijn volledig voor rekening van de school. De iPad blijft eigendom van de school en mag
niet mee naar huis worden genomen. De iPad wordt op school afgeleverd op de eerste schooldag.
Meer details zijn terug te vinden in de bruikleenovereenkomst die te vinden is in de webshop van Xando
https://dominicus-leerling.xando.nl/ onder het kopje “Lenen”.

•

Kopen op afbetaling
Koop op afbetaling van een 10,2 inch iPad 32Gb Wifi Space Gray met een Nutkase beschermhoes. De
school brengt gedurende 3 jaar maandelijks €13,- in rekening via automatische incasso. Dit tarief is
inclusief onderwijskorting en beschermhoes en exclusief verzekering tegen schade en diefstal.
U kunt zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal. Dat kan o.a. via XandoCare (zie de webshop
van Xando) of bijv. www.verzekerjeapple.nl (binnen 15 dagen na aankoop). Het afsluiten van een
verzekering is niet verplicht. U kunt ook uw eigen (buitenhuis)verzekering raadplegen. De iPad wordt op
school afgeleverd op de eerste schooldag. Meer details zijn terug te vinden in de afbetalingsovereenkomst
die te vinden is in de webshop van Xando https://dominicus-leerling.xando.nl/ onder het kopje “Kopen op
afbetaling”

•

Koop
U hebt de vrije keus. Wij adviseren de 10,2 inch iPad 32 GB. Als de iPad wordt aangeschaft via onze
leverancier (Xando) op https://dominicus-leerling.xando.nl wordt onderwijskorting gegeven (8%). Meer
informatie over de prijzen is te vinden in de webshop. U betaalt via de website van Xando en bent eigenaar
van de gekochte iPad. De keuze voor een beschermhoes is vrij. Wij adviseren een Nutkase Bumpkase
beschermhoes. De iPad wordt thuis afgeleverd. Het is beslist niet nodig om andere accessoires aan te
schaffen dan de geadviseerde Nutkase-Bumpkase beschermhoes.
U kunt een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal. Dat kan o.a. via XandoCare (zie de webshop van
Xando) of bijv. https://www.verzekerjeapple.nl/ (binnen 15 dagen na aankoop). Het afsluiten van een
verzekering is niet verplicht. U kunt ook uw eigen (buitenhuis)verzekering raadplegen.
Koop van een iPad elders of inbreng van een eigen iPad is mogelijk. De minimale eis is een iPad 32GB Wifi
met minimaal iPadOS 14 als besturingssysteem (een iPad mini is niet toereikend).

Werkwijze
1. Ga naar de voor het Dominicus College ingerichte deel van de webshop van Xando: https://dominicusleerling.xando.nl/.
2. U maakt een account aan.
3. Kies voor koop, kopen-op-afbetaling of lenen via school en vul de vereiste gegevens in. In geval van
kopen-op-afbetaling en lenen is het belangrijk het leerlingnummer te vermelden.
4. Download in geval van bruikleen de bruikleenovereenkomst en in geval van kopen-op-afbetaling de
afbetalingsovereenkomst en de SEPA-machtiging in de webshop. Tegen afgifte van deze documenten
krijgt uw zoon/dochter de iPad tijdens de iPadbijeenkomst op de introductiedag uitgereikt. Zonder
deze ingevulde en ondertekende formulieren wordt de iPad niet verstrekt. Vul in geval van koop de
vereiste gegevens in. Het leerlingnummer van uw zoon/dochter is XXXXX.
5. Betaal digitaal in geval van koop.
Bestellingen voor vrijdag 30 juli 2021 worden op tijd geleverd. Voor bestellingen na deze datum kan deze
garantie niet gegeven worden!
Stichting leergeld
Wanneer een gezin in aanmerking komt voor ondersteuning door de Stichting leergeld (zie de website van
stichting leergeld voor de voorwaarden) dan kan de iPad vergoed worden. Dit geldt alleen voor nieuwe
leerlingen en is éénmalig. U kunt hierover contact opnemen met Miranda Persoon via:
ouderbijdrage@dominicuscollege.nl
Ondersteuning bij aflevering op het thuisadres
Tot de start van de lessen wordt door de school geen ondersteuning geboden bij de configuratie of
ingebruikname van de iPad. Voor vragen over de configuratie, instellingen, ed. verwijzen wij u naar de helpdesk
van de website van Xando: https://www.xandobeheer.nl/edu-ipad/ , of de winkel van Xando in Nijmegen. Ook
voor garantie-aanspraken, storingen en defecten aan het apparaat verwijzen wij u naar deze website van de
leverancier. Vanaf de eerste lesdag vindt er ondersteuning door de school plaats bij ingebruikname van de
iPad.
iPadbijeenkomst op introductiedag
Voor leerlingen die een iPad lenen of op afbetaling gekocht hebben wordt op de introductiedag een
iPadbijeenkomst georganiseerd. Hier nemen zij de iPad in ontvangst. De iPadbijeenkomsten staan op het
programma van de introductie voor klas 1. Hier wordt de iPad geconfigureerd en ingericht. Heeft u een iPad
gekocht, maar zijn er nog vragen over het configureren of het gebruik van de iPad, dan kan uw zoon/dochter
ook aanschuiven bij een iPadbijeenkomst.
Let op: De leerlingen die de iPad lenen moeten een ondertekende bruikleenovereenkomst meenemen en de
leerlingen die een iPad kopen op afbetaling moeten een ondertekende afbetalingsovereenkomst en een SEPAformulier meenemen. Deze zijn te downloaden vanuit de webshop van Xando. Hebben zij dit niet bij zich, dan
wordt de iPad niet meegegeven!
Maak voor de iPadbijeenkomst een eigen AppleID aan met uw zoon/dochter. We adviseren nadrukkelijk niet de
AppleID te gebruiken van ouders en ook geen gebruik te maken van gezinsdeling *). Voor het aanmaken van
een AppleID geldt een leeftijdsgrens van 13 jaar. Is uw zoon/dochter jonger dan 13 jaar, dan kunt u een
AppleID aanmaken voor hem/haar en onder uw eigen voorwaarden en deze verstrekken aan uw zoon of
dochter. Maak bij het aanmaken van een AppleID gebruik van een eigen privé e-mailadres voor uw zoon of
dochter (bijv. een Gmail-adres) en niet van het schoolmailadres wat uw zoon/dochter van school krijgt. Zorg
dat u zoon/dochter het AppleID en inloggegevens op de eerste schooldag paraat heeft.

Voor meer informatie over de aanschaf en het werken met de iPads in de klas, tips, trucs, handleidingen, links
en nog veel meer, zie onze website over de iPad op het Dominicus College.
Joost de Laat, coördinator ICT & Onderwijs

*) Gezinsdeling levert in de praktijk vaak problemen op als een leerling op school plots de AppleID nodig heeft.
De leerling moet dan vaak eerst contact maken met de ouder thuis of op werk, omdat de ouder vanaf een
eigen Apple-device toestemming moet geven. Voor leerling en klas een lastige onderbreking.

