Augustus 2021
Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 2 van Plein Joure - Bornego College

De iPad in klas 3 havo/vwo
We werken op het Bornego College met de iPad. In Heerenveen wordt de iPad in alle leerjaren
gebruikt. In Joure doen we dat alleen in klas 3 havo en vwo. In deze flyer leggen we uit waarom we
dat doen en tevens vindt u hierin praktische informatie.

Waarom de iPad?

Maatwerk is dus een belangrijke reden om de iPad in de

De iPad is bij ons op school geen doel op zich, maar een

lessen te gebruiken. Daarnaast is het ook een didactische

hulpmiddel dat onze visie op het leren ondersteunt.

verrijking. Met de iPad is een diversiteit aan werkvormen
binnen handbereik. Denk maar eens aan de spreek- en

Op het Bornego College vinden we het belangrijk dat iedere

luistervaardigheden bij een taal waarbij leerlingen onderlinge

leerling zelf de regie leert nemen over zijn of haar leerproces.

gesprekjes over bijvoorbeeld hun hobby’s opnemen of de

Daarbij hoort ook het leren maken van keuzes. We vinden het

muziekles waarbij leerlingen zichzelf filmen (uiteraard binnen

belangrijk dat niet wij voor de leerlingen denken, maar dat

de kaders van de AVG). Bovendien is de iPad een handig

ze zelf de ruimte krijgen om te kiezen wat bij hun past. Dat

hulpmiddel nu er tegenwoordig (en mogelijk in de nabije

betekent dat we maatwerk willen leveren.

toekomst) online lessen worden verzorgd. We gebruiken de
iPad in klas 3 havo/vwo in Joure ook om te zorgen voor een

De iPad is een mooi hulpmiddel om maatwerk vorm te

soepele overgang naar de bovenbouw in Heerenveen.

geven. Het geeft docenten de mogelijkheid om verschillende
leerroutes voor leerlingen klaar te zetten. Een leerling
die bijvoorbeeld de uitleg van de basisstof bij een vak als
Nederlands niet begrijpt, kan via de iPad gemakkelijk extra
uitleg krijgen. En een leerling die juist heel snel door de
basisstof gaat, kan met de iPad extra verrijkingsmateriaal
bestuderen.
Daarnaast geeft de iPad leerlingen de mogelijkheid om zelf
te bepalen hoe ze de lesstof tot zich nemen. De ene leerling
leest liever, de andere luistert liever. De gewone studieboeken
bedienen de ene leerling, de iPad zorgt ervoor dat de andere
online uitlegfilmpjes kan raadplegen.
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De aanschaf via school

leerlingen minder snel afgeleid en blijft de focus op het

Ouders en verzorgers kunnen op vrijwillige basis een iPad

leerproces.

via school aanschaffen. De iPad (2020 8e generatie) kost
€594,-. Dit is inclusief de Rugged Combo 3 toetsenbordhoes,

Met Jamf kan er een verschil gemaakt worden tussen

screenprotector en service. U krijgt verschillende

de thuissituatie en de schoolsituatie. Er kunnen thuis

betalingsmogelijkheden: u betaalt het bedrag voor de iPad,

applicaties wel gebruikt worden die geblokkeerd worden op

beschermhoes, screenprotector en service ineens of in vier

school. De software voor Jamf wordt door school op de iPad

termijnen per jaar.

geïnstalleerd.

Toestemming voor het centraal beheren
van de iPad
Een voorwaarde voor het centraal beheren van de iPad is dat
u als ouder/verzorger en leerling hiervoor toestemming geeft,
conform de richtlijnen van de privacywetgeving. Ook op een
Het is ook mogelijk om in plaats van de Rugged Combo

eigen iPad zal Jamf worden geïnstalleerd.

toetsenbordhoes de Max Extreme hoes te bestellen tegen een
minderprijs. U betaalt dan geen €595,-, maar €510,- voor de

Een eigen iPad?

iPad inclusief toebehoren.

Mogelijk heeft u zelf een iPad of wilt u zelf een iPad
aanschaffen voor uw zoon of dochter. Soms is het voor ouders
financieel handiger om een refurbished apparaat te kopen.
Wanneer u zelf een iPad aanschaft komen de kosten bij verlies
of schade voor eigen rekening.
Mocht u kiezen voor een eigen iPad dan dient deze aan de
volgende minimale eisen te voldoen:

Indien ouders of verzorgers zelf geen iPad wensen aan te schaffen, dan kan een leerling een iPad in
bruikleen krijgen voor de les/ lessen waarbij het gebruik van
een iPad noodzakelijk is. Deze iPad mag niet mee naar huis

•
•
•

De iPad dient ten minste 7e generatie te zijn;
De iPad moet voorzien zijn van minimaal 32 GB geheugen;
De iPad moet beschikken over de nieuwste IOS-versie en
dus ondersteund worden door Apple.

worden genomen.
Indien de leerling zelf een iPad meebrengt naar school, dan

Gebruikersovereenkomst

moet deze in beheer worden gebracht. Dit betekent dat we

Via ons factureringssysteem WisCollect ontvangen

de iPad op school (na de zomervakantie) terugzetten naar de

ouders binnenkort een gebruikersovereenkomst met een

fabrieksinstellingen en voorzien van Jamf. U geeft in dit geval

keuzeformulier waarop de aanschaf van de iPad kan worden

toestemming om de eigen iPad in beheer te geven via de

aangegeven en de wijze van betalen. Bij bestelling wordt een

eerdergenoemde bestelprocedure.

aanbetaling van €75,- gevraagd. Wanneer de iPad niet via
school wordt besteld, dient dit ook via het keuzeformulier te

Schade

worden doorgegeven.

Voor de iPad die via school wordt gekocht, draagt school
het schaderisico en zorgt voor reparatie of vervanging.

Beheerde iPads

Het gebruik van de meegeleverde beschermhoes en

Op het Bornego College maken we gebruik van Jamf, een

screenprotector is verplicht en er geldt een eigen risico van

systeem voor het beheer van de iPad. Met Jamf kunnen

€50,- per schadegeval. Wanneer er schade ontstaat zonder

docenten tijdens de les bepalen wat wel en niet mogelijk

dat de hoes is gebruikt of wanneer de screenprotector is

is met de iPad. Zo kunnen leerlingen websites en apps die
nuttig zijn voor een bepaalde les wel bezoeken, terwijl andere
websites tijdelijk geblokkeerd worden. Op die manier zijn
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The place to be!

verwijderd, berekenen wij de schade door aan de ouders.
Het Bornego College zorgt bij schade van de iPad voor een
vervangend apparaat.

Van school met restbedrag
Een leerling die (eerder) van school gaat, krijgt de
mogelijkheid de iPad voor het restbedrag over te nemen (de
nog openstaande termijnen voor de iPad).

Spelregels
Voor het gebruik van de iPad hanteren wij enkele spelregels.
Deze zijn vastgelegd in de gebruikersovereenkomst en komen
in het kort op het volgende neer:

•
•
•
•
•

De iPad blijft eigendom van school totdat deze volledig is

Hiervoor ontvangen ze na de zomervakantie bericht. Zij

betaald;

tekenen voor ontvangst.

De leerling dient zorgvuldig om te gaan met de iPad, als
ware het zijn / haar eigendom;
De iPad dient altijd te worden gebruikt met de

Gebruiksklaar maken

meegeleverde beschermhoes en screenprotector;

Bij het uitdelen van de iPad (bij de start van het schooljaar)

Bij tussentijds schoolverlaten kan de iPad worden

wordt deze samen met de leerling gebruiksklaar gemaakt

overgenomen voor het resterende bedrag;

voor zowel school als privé.

De iPad kan bij (vermoeden van) misbruik worden
ingenomen.

Stichting Leergeld
Mocht de aanschaf van de iPad voor u een financieel probleem
opleveren, dan kan Stichting Leergeld u hierbij van dienst
zijn. Hun beoordeling dat u in aanmerking komt voor
kwijtschelding is voor de school voldoende. U kunt hiervoor
een aanvraag indienen via www.leergeldzwf.nl.

Vrijwilligheid en bezwaar
De aanschaf van het device geschiedt op basis van
vrijwilligheid. Mocht u om een principiële reden geen device
via ons willen aanschaffen, of geen eigen device willen
gebruiken, dan kan uw zoon/ dochter een iPad in bruikleen
krijgen voor de les/ lessen waarbij het gebruik van een iPad
noodzakelijk is. Deze iPad mag niet mee naar huis worden
genomen.
Wilt u, indien u om principiële redenen bezwaar heeft, dit in
de bestelomgeving van Wis Collect kenbaar maken, zodat wij
een leen-iPad voor uw zoon/dochter kunnen reserveren?

iPad ophalen
Wij inventariseren de keuzes en bestellen de iPads. Na
de zomervakantie kunnen de leerlingen de iPad ophalen.
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