
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nieuwsbrief 3 --- 2015                         iPad in de klas 

Waarom moet ik zelf apps 

betalen? 
 

De school werkt zo veel als mogelijk 

met gratis apps, maar dat is niet altijd 

mogelijk. Deze apps worden door de 

school betaald. Om dit goedkoper te 

doen zijn we dit jaar overgestapt op 

het VPP van Apple, waardoor we apps 

in grote hoeveelheden kunnen 

inkopen tegen de helft van de prijs. 

We zijn dan ook in staat om een app 

terug te trekken als een leerling de 

school verlaat en deze app weer aan 

een ander te geven. 

iPad van vòòr 1 september 2013 
In een enkel geval moet uw zelf een 
aantal apps betalen en dat is in het 
geval als uw dochter of zoon een iPad 
met iOS8 heeft die gekocht is vòòr 1 
september 2013. In dat geval levert 
Apple niet de gratis “Apps made by 
Apple” bij het product en vragen wij u 
zelf de volgende betaalde apps te 
downloaden: Pages (€ 9,99), Keynote 
(9,99) en iMovie (€ 4,99). 

Showcase digitaal 

lesmateriaal 

De school heeft er de laatste 

jaren het nodige 

geïnvesteerd in het maken 

van digitaal lesmateriaal wat 

geschikt is voor de iPad. 

Ongeveer 23 docenten zijn 

druk in de weer hun eigen 

vervangende of aanvullende 

methode te schrijven en 

vorm te geven in een iBook 

of in iTunesU. 

Lees meer >> 

Kapotte glasplaat,  of 

een oortelefoon in de 

audio-ingang 

afgebroken? 

Van die relatief kleine  

schadegevallen heb je wel 

eens. Als de iPad dan ook 

nog eens wat jaartjes ouder 

is wil je daar een snelle en 

goedkope oplossing voor. 

We hebben goede 

ervaringen met 

GSMpower.nl in de 

Molenstraat Nijmegen. 

Download het iBook  

iPad in de klas – Frequently 

Asked Questions uit de 

BookStore van Apple 

 

 

 

 

Regels iPadgebruik 
 
Op school zijn duidelijke regels 
opgesteld over het gebruik van  
de iPad in en buiten de lessen.  
 

https://www.apple.com/nl/education/it/vpp/
https://ipadindeklas.wordpress.com/2015/04/02/showcase-ibooks-dominicus-college/
http://www.gsmpower.nl/
https://itunes.apple.com/nl/course/ipad-voor-leerlingen/id909913263
https://itunes.apple.com/nl/course/ipad-voor-leerlingen/id909913263
https://itunes.apple.com/nl/book/ipad-in-de-klas/id1039097868?mt=11
https://ipadindeklas.wordpress.com/2012/09/12/regels-gebruik-ipad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help: mijn iPad gaat geen 

zes jaar mee. 

Hoewel we het (nog) niet zeker 

weten gaat de gemiddelde iPad 

waarschijnlijk geen 6 schooljaren 

mee. Sommige leerlingen krijgen 

na 3 jaar problemen met het 

gebruik van de iPad, andere 

mogelijk na 4 of 5 jaar.  Het zal er 

ook van af hangen hoe je er in de 

afgelopen jaren mee bent 

omgegaan en of je de iPad ook 

regelmatig opschoont. 

De levensduur van je iPad 

beïnvloeden > lees meer 

Een nieuwe iPad aanschaffen 

> lees meer 

Onderwijskorting en inruilservice 

> lees meer 

 

 

 

 

Updaten naar iOS 9 

We raden aan de iPad te 

updaten naar iOS 9. Wanneer 

dit niet gebeurt kan het zo zijn 

dat de iPad niet meer geheel 

naar wens functioneert op 

school. Zo is voor de toelevering 

van de apps die leerlingen op 

school gebruiken is binnenkort 

iOS9 noodzakelijk. 

De update heeft een aantal 

voordelen zoals een langere 

batterijduur, verbeterde 

beveiliging, meer multi-

taskingmogelijkheden, zoals 

slide-over en beeld-in-beeld. 

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 >>>>> 

(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? 

 

Nog meer informatie? 

iPad-coördinator: 

joost.delaat@dominicuscollege.nl 
Volg ons op het  weblog 

http://ipadindeklas.wordpress.com  

En op Twitter: 

http://www.twitter.com/iPad_DC 

iPad Coaches 

Dit schooljaar hebben we 5 iPad 

Coaches die leerlingen en docenten 

helpen bij het gebruik en de inzet 

van de iPad. Zij ondersteunen in de 

eerste weken de leerlingen en de 

mentoren bij het gebruik van iPad 

en Apps. Zij zitten eenmaal in de 

week in de pauze in een kamer om 

leerlingen en docenten  met vragen 

en problemen met de iPad te 

helpen. Ook ondersteunen zij de 

schoolleiding en de stuurgroep bij 

de ontwikkelingen. Zo waren zij 

aanwezig bij het gesprek met de 

ouderraad en helpen zij bij de 

voorlichting op de  Open Dag. 

Contact op woensdag in de grote 

pauze in lokaal A106, of via de mail 

ipadcoaches@dominicuscollege.nl  

NB. Ook ouders kunnen deze iPad 

Coaches via de mail benaderen met 

vragen. 

 

 

https://ipadindeklas.wordpress.com/2015/05/26/faq-vraag-help-mijn-ipad-gaat-geen-zes-jaar-mee/
https://ipadindeklas.wordpress.com/2015/05/26/faq-vraag-help-mijn-ipad-gaat-geen-zes-jaar-mee/
http://www.xando.nl/meer/inruilservice.html
https://ipadindeklas.wordpress.com/2015/09/22/tips-voor-leerlingen-met-leen-ipad-of-kapotte-ipad/
http://ipadindeklas.wordpress.com/mediawijs-met-de-ipad/
mailto:joost.delaat@dominicuscollege.nl
http://ipadindeklas.wordpress.com/
http://www.twitter.com/iPad_DC
mailto:ipadcoaches@dominicuscollege.nl

