Werken met
de iPad
Wat houdt dat in op de havo en het vwo?
Ruimte Je krĳgt ruimte en mogelĳkheden om zelf op

onderzoek uit te gaan bĳ praktische opdrachten. Je hebt
ineens het hele internet als naslagwerk in plaats van alleen
je lesboek! Door allerlei handige apps kun je zelf kiezen
hoe je leert: maak een mindmap met een app, kĳk een
explainer video of gebruik een overhoorapp als Quizlet.

Uitdaging De iPad in het klaslokaal daagt je uit met

creatieve opdrachten die passen bĳ jouw interesses, zoals
werken met foto en film. Met digitale lesmethodes krĳg je
opdrachten die goed passen bĳ je niveau; zo is een
opdracht nooit te makkelĳk. En het is vaak nog leuker
ook! Sommige leerapps zĳn bĳna spelletjes!

Persoonlĳk De iPad is van jou. Naast het schoolbeheer

kun je dus gewoon zelf apps installeren, je achtergrond
instellen enbepaal je zelf hoe je ermee werkt. Door handige toetsapps zoals Socrative en digitale lesmethodes
weten jĳ en je docenten sneller waar je goed in bent en
wat je nog nodig hebt. Dat maakt de lessen persoonlĳker
en meer op maat.

Verbonden Met de iPad haal je de wereld en het nieuws

van de dag naar binnen in het klaslokaal. Een videoverbinding met leerlingen op andere scholen in Europa is zo
gelegd. Hiermee gaat de lesstof veel meer leven, waardoor
je het sneller en beter begrĳpt.

Waarom doen we dit?
Omdat we vinden dat bĳ
eigentĳds klassikaal
onderwĳs technologie een
vanzelfsprekende rol
speelt. Ons al oudere
visiefilmpje op YouTube maakt dat het
duidelĳkst. Scan de QR-code hiernaast!
Gebruiken we naast de iPad ook nog
boeken en schriften?
Ja. De iPad is een hulpmiddel en we zullen
er vaak gebruik van maken. Maar schrĳven
blĳft belangrĳk en vaak is een boek
gewoon handig. Elke docent zal de iPad
verschillend inzetten: van handig
naslagwerk tot volledige digitale
lesmethode.
Moet ik per se met een iPad gaan werken?
Ja, een iPad is nodig. Op de havo en het
vwo wordt bĳ diverse vakken gewerkt met
iPads. Soms is de iPad een extra
aanvulling op het lesboek, maar er zĳn

ook steeds meer vakken die met een
digitale methode op de iPad werken. Ook
experimenteren we met digitaal afnemen
van toetsen op de iPad. Bovendien kun je
ook zelf veel handige apps ontdekken die
je kunnen helpen met leren of extra
oefening bieden.

Wat kost de iPad?
Dat hangt ervan af voor welke mogelĳkheid
je kiest:
•

•
•

Een iPad gebruiken die je al hebt en die
altĳd beschikbaar voor je is. De
minimum iPad die vereist is, is een iPad
Air (1e generatie)
Een iPad aanschaffen via de speciale
schoolwebshop met korting (vanaf
€300)
Zelf elders een nieuwe of tweedehands
iPad kopen

Leidt de iPad tot betere schoolresultaten?We
zien dat leerlingen het prettig vinden om er
in de les mee te werken. Creatieve
opdrachten en eigen keuzemogelĳkheden
werken motiverend en apps en spelletjes
kunnen oefenen en leren makkelĳk maken.
Maar uit steeds meer onderzoek blĳkt ook
dat te veel op een scherm kĳken ook niet
goed is. We zoeken dus naar een goede
balans.
Waarom kiezen jullie specifiek voor de iPad?
De iPad is iets duurder dan Chromebooks of
Windows devices, maar biedt wel een stuk
meer apps en is veiliger in het beheer.
Bovendien is de privacy van uw kind op de
iPad een stuk beter geregeld dan op andere
devices.
Hoe maak ik mijn keuze kenbaar?
Je ouders kunnen je gewoon aanmelden
voor onze havo- of vwo-afdeling. Na de
aanmelding ontvangt u alle benodigde
informatie om een nieuwe of eigen iPad op
school te kunnen gebruiken.

