
 

IGENDA 
De leerlingen van de iPadklas 

maken gebruik van een agenda 

op de iPad. In deze agenda 

kunnen zij hun huiswerk 

plaatsen en plannen. Ook 

kunnen zij hier hun privé-

afspraken opnemen. De agenda 

wordt dagelijks automatisch 

bijgewerkt naar het actuele 

rooster, zodat leswijzigingen en 

lesuitval ook in hun agenda zijn 

terug te zien. 

Meer informatie over IGENDA 

 

REGELS IPADGEBRUIK 

Op school zijn duidelijke regels 

opgesteld over het gebruik van 

de iPad in en buiten de lessen. 

(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? 

 

ITUNESKAART 

De leerlingen hebben begin 

dit jaar een iTuneskaart van 

25 euro gekregen om de 

belangrijkste apps te 

installeren op hun iPad.  

Houd er rekening mee dat als 

uw kind andere apps koopt 

dan voor school bedoeld;  er 

mogelijk een eigen 

iTuneskaart gekocht moet 

worden om apps te 

downloaden.  

 

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? 

iOS7 
na verwachting komt 18 sept. 

iOS7 uit voor de iPad. 

We gaan er van uit dat onze 

apps hier zonder problemen 

mee overweg kunnen. 

BACKUP MAKEN 
 

Er kan altijd iets mis gaan 

met de iPad en dan is het fijn 

als niet alle accounts, 

aantekeningen, documenten, 

foto’s, en instellingen kwijt 

zijn en opnieuw bij elkaar 

verzameld moeten worden. 

Maak een reservekopie van 

de iPad. Ga naar de FAQ en 

zoek op ‘reservekopie’. 

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  

carolijn.tacken@dominicuscollege.nl  
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