
 

 

iPad tips en regels 2021-2022 

Wees voorzichtig met je iPad. Het is een kostbaar apparaat!  

 

Algemene tips 

1. Gebruik alleen je eigen iPad. Werk ook nooit op de iPad van een ander zonder dat die   

aanwezig is en toestemming geeft. 

2. Zorg voor een goede hoes om je iPad en vervoer je iPad in een stevige rugzak. 

3. Houd het droog: geen drankjes of eten in de buurt van je iPad en zorg voor een plastic   

tas in je rugzak voor het geval het regent. 

 

 Gebruik 

1. Lopen en werken tegelijk met een iPad is niet verstandig. Je ziet niet wat er om je 

heen gebeurt waardoor je iPad kan vallen! Bij leswisseling: iPad in je tas! 

2. Zorg er voor dat je iPad als je op school komt, opgeladen is. 

3. In de les gebruik je iPad alleen voor schoolwerk. 

4. We kunnen je geen ondersteuning geven als er illegale software op de iPad is 

geïnstalleerd.  

 

Problemen met de iPad 

1. Je iPad is niet via school verzekerd. De garantie van Apple is voor bepaalde problemen 

van toepassing (zie voor de garantievoorwaarden de site van Apple). Wanneer de iPad 

is gevallen, geldt die garantie natuurlijk niet. 

2. Als er een extra verzekering is afgesloten bij de webshop bij Smart2scool dan meld je 

de schade via hun website. Als de reparatie langer duurt dan een dag, kun je ter 

overbrugging de beschikking krijgen over een leenexemplaar (we hebben een aantal 

iPads speciaal hiervoor gereserveerd). Je ouders moeten dan wel eerst het 

uitleenformulier ondertekenen. Deze kun je krijgen bij de concierge. Met dit formulier 

ga je dan naar de ICT-medewerker. 

3. Bij een technisch probleem ga je naar de ICT medewerker. Deze zal bekijken wat het 

probleem is en, indien mogelijk, zorgen dat het hersteld wordt. 

 

Gedragscode ICT-voorzieningen (internet/social media/e-mail/smartphone/etc.). 

(daar waar onderstaande niet in voorziet, volgen we het protocol gebruik ICT, internet, e-mail 

en social media, te vinden op onze website) 

 

1. Het is niet toegestaan ict-apparatuur op school te misbruiken voor het maken, opvragen en 

verzenden van berichten of bestanden met een pornografische, racistische, 

discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud; waaronder begrepen: teksten, 

afbeeldingen, geluid- of video-opnames met een discriminerende of pornografische inhoud, 

dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijze kan begrijpen dat de 

school zich hiermee niet kan verenigen en of betrokkenheid van de school bij dit materiaal 

de eer en goede naam van de school schaadt.  

 



 

2. Het is niet toegestaan ict-voorzieningen te misbruiken voor het maken, opvragen en 

verzenden van berichten of bestanden met een (seksueel) intimiderende inhoud of die 

(kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld. 

3. De school draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer 

zij op een ongewenste en/of onbedoelde site komen. 

4. Bij alle gebruik van e-mail of internet of andere ict-faciliteiten geldt in zijn algemeenheid 

dat alle medewerkers worden geacht de professionele afstand tot de leerling te handhaven. 

Digitaal contact tussen personeelsleden en leerlingen dient enkel plaats te vinden via de e-

mailadressen van de school. 

5. Het is de leerling niet toegestaan via geluids- en/of beelddragers opnames gemaakt tijdens 

de les, buiten de les te verspreiden. 

6. Het is de leerling niet toegestaan film- of foto-opnames te maken van toetsmateriaal, 

zonder de nadrukkelijke toestemming van de docent. 

7. Het is niet toegestaan illegaal software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren 

waarvoor auteursrechten of licenties gelden. 

 

Gebruik van de apps Jamf School en Apple Klaslokaal 

Met de apps Jamf School (voorheen genaamd Zuludesk) en Klaslokaal kunnen wij ons onderwijs 

goed vormgeven en kunnen wij leerlingen in de klas ondersteunen.  

Jamf School is een zogenaamde MDM-app (Mobile Device Management). Hiermee kunnen we de 

grote hoeveelheid iPads op ons netwerk in goede banen leiden.  

Dat is nodig voor de veiligheid en snelheid van het netwerk (we blokkeren bepaalde apps en 

websites, zoals bijvoorbeeld gamessites en Netflix), maar ook als hulpmiddel bij het onderwijs. We 

zien deze apps dus als essentieel voor ons onderwijs met iPads en stellen het gebruik ervan 

verplicht. 

 

Wat kunnen Jamf School en Apple Klaslokaal? 

Apple Klaslokaal werkt naadloos samen met Jamf School en geeft een docent bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om de leerling te ‘focussen’ in een schoolapp (bijvoorbeeld die van de lesmethode), 

zodat afleiding een veel kleinere rol speelt. Ook kan een docent materialen naar de iPad van de 

leerling toe te sturen, ter voorbereiding van een les, of tijdens de les alle leerlingen in één keer 

naar een bepaalde site laten gaan. Daarnaast kunnen wij aan het begin van het schooljaar de 

meest gebruikte apps naar de leerlingen pushen, ze worden hierdoor automatisch gedownload op 

de iPad.  

Ten slotte is het mogelijk om voor alle leerlingen tegelijkertijd te zien of een leerling daadwerkelijk 

bezig is met een bepaalde opdracht en niet met iets anders op zijn iPad bezig is. 

 

Privacy 

Alle digitale hulpmiddelen die we inzetten, waaronder ook voornoemde apps, komen ten goede aan 

het onderwijs en respecteren ieders privacy. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. Met Jamf School 

en Apple Klaslokaal kunnen alleen instructies náár een iPad worden gestuurd. Het is technisch 

onmogelijk, voor iedere medewerker, om de inhoud van de van een iPad te doorzoeken. Wij 

hebben dus geen toegang tot privé-gegevens die op de iPad staan (bijvoorbeeld berichten, foto’s  



 

 

of documenten). Ook is de werking van Jamf School en Klaslokaal beperkt tot het wifi-netwerk op 

school. De meeste functies werken zelfs alleen binnen het eigen klaslokaal, want zijn afhankelijk 

van het bereik van Bluetooth. 

Vanzelfsprekend hebben we met Jamf School en Apple een verwerkersovereenkomst, zoals wordt 

verplicht door de AVG. 

             

Wat kunnen ouders technisch beheren (Zuludesk Parent app)? 

Ook u als ouder/verzorger kunt de Zuludesk Parent app gebruiken om apps op de iPad (denk aan 

social media apps, spelletjes e.d.) tijdelijk uit te schakelen zodat uw kind zich beter kan focussen 

op het huiswerk.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over Jamf School is hier te vinden: 

https://resources.jamf.com/Jamf_School_Brochure_2019_-_NL.pdf 

 

We hebben ook een kort filmpje opgenomen over het gebruik van Apple Klaslokaal en wat we 

hiermee doen: https://youtu.be/e3Jppetm25g 

 

Controle 

Steekproefsgewijs zal een medewerker van school kijken of de inhoud van de iPad voldoet aan 

bovenstaande regels. 

Daarnaast vindt er controle plaats op het gebruik van de internet en e-mailfaciliteiten in het kader 

van de hierboven genoemde uitgangspunten. Om deze controle te kunnen verwezenlijken wordt op 

Revius Wijk door de ICT dienst gebruik gemaakt van content-filtering, toegangsbeperking en 

gebruikers analyses. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het draadloos netwerk. Deze 

controle vindt normaal gesproken plaats op het niveau van gegevens die niet herleidbaar zijn tot 

individuele personen. Indien een persoon of een groep van personen van onrechtmatig 

gebruik/misbruik van de internet/ e-mail/smartphone faciliteiten wordt verdacht, kan in 

uitzonderlijke gevallen gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle daarop 

plaatsvinden. De directie neemt hiertoe het besluit al dan niet in overleg met de plaatselijke politie. 

 

Indien de directie kennis neemt van onwettig gebruik van de internet- en e-mail-faciliteiten kan de 

school of haar rechtsvertegenwoordiger aangifte doen bij politie of justitie. Wanneer de politie of 

justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, zullen in geval 

van onwettig gebruik van de internet en email faciliteiten, ten einde de identiteit van de gebruiker 

te achterhalen, de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gebruiker ter beschikking worden 

gesteld. 

 

https://resources.jamf.com/Jamf_School_Brochure_2019_-_NL.pdf
https://youtu.be/e3Jppetm25g

