
FAQ iPads derde graad  

• Mijn vraag staat er niet tussen. 

Vragen/bemerkingen kunnen gesteld worden via mail naar jill.raman@wonderwijzer.be 

 

• Waarom kiest Wonderwijzer voor een iPad en geen laptop? 

Een iPad is, naast werkboeken, handboeken, notities enzovoort één van de leermiddelen die 

in onze school in de derde graad gebruikt zal worden. Het toestel is licht, zeer mobiel, 

gebruiksklaar, makkelijk op te bergen om op te laden en neemt weinig plaats in op een bank.  

 

• Waarom kiest Wonderwijzer voor een iPad en geen andere tablet? 

De iPad biedt ontelbare mogelijkheden om het leercomfort van de leerling te verhogen. Zo is 

er bijvoorbeeld een ingebouwde voorleesfunctie, de mogelijkheid om Augmented Reality te 

gebruiken, meer dan 1 app om de creativiteit van de leerling ten volle te ontplooien Met de 

iPad beschikken leerlingen en leraren over meer manieren om te denken en te creëren. Er 

wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig webportal (Apple School Manager) en een 

beheersysteem voor iPad in een klasomgeving (jamf). Op die manier kunnen niet enkel alle 

toestellen makkelijk van op één plek centraal worden beheerd, maar kan ook de leraar op elk 

moment de volledige controle over het lesgebeuren bewaren. 

 

• Zal de iPad de werkboeken en handboeken vervangen? 

Niet noodzakelijk. De iPad is een digitaal leermiddel dat naast andere leermiddelen gebruikt 

wordt. Op deze manier hebben leerlingen een hoeveelheid informatie ter beschikking en een 

veelheid aan didactische middelen via de meest recente technologieën. 

 

• Wordt de iPad in alle lessen gebruikt? 

De iPad is een digitaal leermiddel en wordt gebruikt naast andere leermiddelen zoals boeken, 

cursussen... De leraar gebruikt de iPad als dit voor de leerling een meerwaarde is. De iPad zal 

dus in bepaalde lessen intensief gebruikt worden en in andere lessen misschien minder.  

 

• Wanneer en waar wordt de iPad gebruikt?  

De iPad wordt gebruikt tijdens de lessen binnen de school. De iPad gaat NIET mee naar huis.  

De iPad wordt uit de buurt van eten en drinken gehouden. De iPads worden opgeladen en 

bewaard in speciale tabletkar.  

 

• Welke iPad krijgen de leerlingen? 

Er wordt gebruik gemaakt van een Apple iPad vanaf de 9de generatie met 64 GB. 

 

• Moeten wij de iPad betalen? 

De leerlingen van de derde graad krijgen de iPad gedurende het schooljaar op school in 

bruikleen. De iPad blijft eigendom van de school en mag door de desbetreffende leerling 

tijdens de lessen binnen de school gebruikt worden. Er wordt hiervoor ook 

gebruiksovereenkomst ondertekend. 
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• Wie beheert de iPads? 

De ICT-coördinator met de werkgroep ICT beheert de iPads vanuit een centraal account. Zij 

zorgen dat de toestellen up-to-date blijven. Zij zorgen ervoor dat de nodige apps geïnstalleerd 

worden alsook naar behoren blijven werken. 

 

• Wat als de iPad van mijn zoon/dochter defect is  

De iPads zijn voorzien van een stevige hoes. Deze hoes zorgt ervoor dat de iPad optimaal 

beschermd is tegen beschadiging. Mocht er zich toch een probleem voordoen of de iPad is 

volledig defect, dan kan de klasleerkracht de ICT-coördinator verwittigen en zullen er 

volgende stappen genomen worden. Het probleem wordt snel bekeken en afhankelijk 

daarvan kan er een ander toestel gegeven worden.  

 

• Wordt bij het beheer van mijn iPad door de school de privacy gerespecteerd? 

Elke iPad die door leerlingen en leraren op school wordt gebruikt staat onder beheer van de 

school. De school maakt hierbij gebruik van een beheersysteem, Jamf School. 

Het bedrijf Jamf heeft de privacyconvenant onderwijs ondertekend en werkt dus conform de 

recentste privacywetgeving (GDPR). Concreet betekent dit dat de school slechts een beperkt 

aantal gegevens kan zien op de iPad van de leerlingen. 

 

• Wij hebben thuis zelf een iPad. Mag mijn zoon/dochter deze op school gebruiken? 

Nee, dit is niet mogelijk want de iPads van onze school zijn meteen ingeschreven in ons 

beheersysteem. 

 

 


