
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afspraken voor het gebruik van de iPad 
 
We bespreken deze regels met onze leerlingen. 
 

1. Wees zuinig op de iPad, gebruik de beschermhoes, stop hem tussen je boeken in je tas en wees 

voorzichtig met pakjes drinken en regen.  

2. Zorg ervoor dat je tijdens pauzes je iPad niet onbeheerd achterlaat. 

3. Je hebt elke dag de iPad en je eigen oordopjes bij je. 

4. De iPad is aan het begin van de dag volledig opgeladen.  

5. In de les pak je niet meteen je iPad. Je laat hem in de tas, de docent geeft aan wanneer je de 

iPad pakt en gebruikt.  

6. De iPad ligt plat op tafel of iets schuin, met de klep van de hoes dicht: ‘klep dicht’.  

7. Bij les- of lokaalwisselingen: iPad in de tas, dus niet onder je arm meenemen. Je hebt de iPad 

in je tas gedaan voordat je het lokaal verlaat.  

8. Je werkt alleen met je eigen IPad en komt niet aan de iPad van een ander. 

9. Je werkt in de les aan de schoolopdrachten tenzij de docent toestemming verleent om iets voor 

jezelf te doen.  

10. Je wijzigt niets bij Instellingen zonder toestemming.  

11. Bij Instellingen zet je de iPad op “niet storen” tussen 08.00 en 16.00 uur (ook niet voor 

“favorieten”).  

12. Tijdens de les wordt er alleen gewerkt met schoolapps. Bij meldingen van Zuludesk/Klaslokaal 

krijg je nieuwe apps waarvoor je op „accepteren‟ moet drukken.  

13. Het filmen/fotograferen met de iPad mag alleen met toestemming van de docent.  

14. Je plaatst geen foto‟s of filmpjes op social media van leerlingen of docenten.  

15. Met de iPad worden geen groepsberichten verstuurd zonder toestemming. 

16. Vóór het eerste lesuur: Je zet alle apps uit (dubbelklik op home button).  

17. Tijdens de lessen Bewegen & Sport gaat je iPad in een speciale opbergbox. 

Apps  
Het installeren van de apps wordt thuis gedaan, omdat het klassikaal laden storing kan geven. Wie 
thuis niet de verplichte apps kan installeren, mag dat wel op school doen. Later in het jaar 
worden apps met een het hulpprogramma Zuludesk/Klaslokaal op de iPad van de leerlingen gezet.  
 
Melding van schade  
Als je iPad het niet goed doet of je hebt vragen, ga je naar je mentor. Grote problemen of schade 
meld je meteen bij mevrouw M. Koning, kamer 305 of via MKg@scopescholen.nl. Mocht een storing 
op of schade aan de iPad niet op het Lyceum verholpen kunnen worden dan moet er altijd een 
schadeformulier ingevuld worden.  
Via het document „schade aan de iPad‟ op de website kan je de schadeprocedure vinden. 

 

http://www.groenehartscholen.nl/lyceum/ouders/documenten/

