Regels en afspraken voor leerlingen over het gebruik van de iPad
1. Regels in de klas en op school
Regels voor het gebruik van de iPad in de les
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De iPad heb je altijd bij je.
Zorg ervoor dat je naam, klas en e-mailadres in het beginscherm staan
(bijvoorbeeld door tekst te plaatsen in een foto).
Je zorgt ervoor dat de iPad elke dag weer volledig opgeladen is.
Aan het begin van de les is je iPad uit en in je tas.
Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt.
De iPad wordt voor school gebruikt, dus zorg ervoor dat geen onnodige
bestanden, zoals foto’s, video’s, games en berichten opstaan die de hoeveelheid
geheugen van je iPad beperken.
Documenten sla je niet op op je iPad. Gebruik een cloudoplossing, zoals
OneDrive of dropbox
De iPad ligt plat op tafel tijdens gebruik in de lessen, tenzij de docent
toestemming geeft om deze rechtop te gebruiken.
Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming.
Je maakt geen foto’s of filmpjes tijdens de les, tenzij je docent daar toestemming
voor geeft.
Je stuurt tijdens de les geen berichtjes naar elkaar, tenzij je docent daar
toestemming voor geeft.
Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist.
Je hebt alleen de Apps/ webpagina’s geopend die je voor de les nodig hebt. Sluit
dus aan het einde van elke les alle Apps/webpagina’s af.
Aan het eind van de les gaat de iPad uit en stop je deze in je tas, je loopt niet met
je iPad in de hand door de gangen.
De iPad is bedoeld voor schoolwerk. De docent heeft altijd toegang tot de iPad en
kan zo nodig bepaalde programma’s en/of gegevens verwijderen.
Berichten staan uit.
Tijdens schooltijd staat de iPad op niet storen.
Houd je je niet aan bovenstaande regels, dan kunnen er maatregelen getroffen
worden, zoals het (tijdelijk) inleveren van je iPad of het aanbrengen van
beperkingen in het gebruik van je iPad.

Regels voor het gebruik van de iPad in school
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Stream geen muziek via YouTube (i.v.m. de WiFi-capaciteit).
Bekijk geen video’s in HD (i.v.m. de WiFi-capaciteit).
Buiten de les, mag de iPad alleen op studieplekken worden gebruikt. De iPad
mag nooit in de kantine worden gebruikt i.v.m. eten en drinken.
Gamen mag niet op studieplekken, de aula is ook een studieplek. Wanneer je iets
anders dan schoolwerk doet op een van de studieplekken, kun je verwijderd
worden.
Laat je schooltas, met iPad, nooit onbeheerd achter.
Er komen kasten in de praktijklokalen voor de iPads. Leg ze, totdat deze kasten
er zijn, in je kluisje.
Verloren/ vergeten iPads worden verzameld bij OLC, hier kun je deze ook weer
ophalen.

2. Afleiding door de iPad
Een iPad biedt niet alleen veel mogelijkheden, maar ook veel verleidingen. Mochten
de verleidingen te groot worden, kunnen ouders/ mentoren beperkingen aanbrengen
in de instellingen van de iPad. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: het niet
meer kunnen downloaden van apps, het blokkeren van bepaalde sites en niet meer
gebruiken van bepaalde apps.
Afleiding door de iPad, wat kunt u doen? En wat gebeurt er op school?
Op school
- Mentoren hebben de volgende instellingen aangezet (zie ook bijlage).
o Afleiding 1: Berichtgeving
o Afleiding 2: Niet storen
- We hebben regels opgesteld voor het gebruik van de iPad (zie hiervoor H2 van
de mentormethode).

Thuis
Wanneer u het gevoel heeft dat uw zoon of dochter thuis afleiding ondervindt van de
iPad, dan biedt de iPad een aantal mogelijkheden om deze afleiding te beperken.
-

Begeleide toegang
U kunt uw zoon of dochter vastzetten in één app m.b.v. begeleide toegang met
een code. U als ouder bepaalt de toegangscode en uw zoon of dochter kan alleen
weer alle functies gebruiken, wanneer u de code hebt ingevuld. Zie uitlegvideo:
https://youtu.be/tFMfDFSzCs8

-

Beperkingen
U kunt de iPad dusdanig instellen, d.m.v. ‘beperkingen’ dat uw zoon of dochter
bepaalde functies niet of beperkt kan gebruiken. Zie uitlegvideo:
https://youtu.be/4Zar7f1U2bc
We raden de volgende beperkingen aan, afhankelijk van de afleiding:
Altijd uit te zetten, niet nodig voor ICT-rijk onderwijs:
 Siri en dicteren;
 Facetime;
 Kopen vanuit apps.
Andere ‘tijdelijke’ maatregelen afhankelijk van de afleiding:
 Camera uitzetten (o.a. het maken van foto’s voor apps als: Snapchat,
Instagram is niet meer mogelijk);
 Safari (wanneer uw zoon of dochter bezig is met een verslag, huiswerk, brief,
zonder internet nodig te hebben);
 Apps installeren (geen games meer downloaden).

