
WAAROM WERKEN MET IPADS? 
21e eeuwse vaardigheden 
iPads sluiten aan bij de 21e eeuwse vaardigheden die bij 
ons op school centraal staan. Dit zijn bijvoorbeeld 
vaardigheden als kritisch denken, creatief denken en ict-
basisvaardigheden: informatievaardigheden die 
leerlingen in hun leven nodig zullen hebben. 

Op maat 
Bovendien is een iPad een mooi hulpmiddel om in de 
lessen leerlingen steeds meer op maat te bedienen, iets 
dat wij als school nastreven. Met een iPad wordt het voor 
docenten met behulp van digitale methodes steeds beter 
mogelijk om te zien hoe snel leerlingen werken, waar ze 
goed in zijn, waar extra aandacht nodig is en welke 
interesses ze hebben.  

Gebruiksvriendelijk 
Een iPad is een handzaam, gebruiksvriendelijk apparaat 
met een stabiel systeem waarvan bovendien de batterij, 
mits helemaal opgeladen, een schooldag lang meegaat. 

De voordelen 

- Met een iPad hebben leerlingen op school in de les
altijd toegang tot internet en digitale methodes;

- Een iPad biedt mogelijkheden om leerlingen steeds
meer op hun eigen niveau en tempo te laten werken.
Onderwijs op maat is daarmee beter mogelijk;

- De boekentas wordt iets minder zwaar door het
vervallen van een deel van de leerboeken.

DE AANSCHAF EN KOSTEN VIA SCHOOL 
De iPad is, net als een rekenmachine of een schrift, een 
leermiddel dat moet worden aangeschaft. Als school 
doen we ons best de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Wij bieden u de mogelijkheid om via onze school een 
complete iPad aan te schaffen. Deze iPad wordt geleverd 
incl. beschermhoes en -folie.  Uw kind kan er dan op 
rekenen dat hij/zij een vervangend exemplaar in 
bruikleen krijgt bij reparatie of schade, zodat het 
onderwijs niet in het geding komt. 

BETALING VAN DE IPAD BESTELD VIA SEVENWOLDEN 
U betaalt de iPad binnen 30 dagen na uw bestelling via 
iDeal of overschrijving. Het is ook mogelijk de complete 
iPad (inclusief beschermhoes, protector, diensten en 
servicebijdrage) in maximaal 4, 8 of 12 kwartaaltermijnen 
te voldoen, afhankelijk van de duur van de studie. 

BESTELLING IPAD  
U ontvangt via de mail (WIS Collect) een link voor het 
plaatsen van een bestelling. In deze bestelomgeving vindt 
u alle informatie met betrekking tot het bestellen van uw
iPad en de overeenkomst.
Wilt u uw bestelling na het ontvangen van de mail met link
zo snel mogelijk plaatsen (uiterlijk voor 1 juli a.s.) zodat de
iPad in de eerste week na de zomervakantie geleverd kan
worden. Gezien de huidige coronasituatie moeten wij wel 
een voorbehoud maken dat de iPads tegen die tijd
geleverd worden.

JAMF SCHOOL  
Wij gebruiken tijdens schooltijd ons mobile device 
management programma Jamf School (voorheen 
Zuludesk) voor het centraal beheren van de iPad. 
Met Jamf School kan de school tijdens de les bepalen wat 
wel en niet mogelijk is met de iPad. Zo kunnen leerlingen 
websites en apps die nuttig zijn voor een bepaalde les wel 
bezoeken, terwijl andere websites of apps tijdelijk 
geblokkeerd worden. Op die manier zijn leerlingen minder 
snel afgeleid en blijft de focus bij het leerproces. 
De software voor Jamf School wordt door school op de 
iPad geïnstalleerd. Het voordeel van Jamf School is ook dat 
er een verschil gemaakt kan worden tussen de 
thuissituatie en de schoolsituatie. 
Er kunnen applicaties thuis wel gebruikt worden die 
geblokkeerd worden op school.  > z.o.z. 

IPADS OP 
OSG SEVENWOLDEN 
BUITENBAAN EN GROU

DE KOSTEN VIA SCHOOL 
Een iPad kost € 504,70 indien u deze via onze school 
bestelt. Dit is inclusief de hoes, screenprotector, diensten 
en service.  
Specificatie van het totaalbedrag:

- iPad 2019 32GB  € 338,45
- Beschermhoes STM Dux Case Black € 34,95
- ClearPlex screenprotector € 24,95
- Diensten € 24,35 (eenmalig)
- Servicebijdrage € 82,- (eenmalig)

Ook is het mogelijk om een beheerde iPad te bestellen, 
echter zonder hoes, screenprotector en servicebijdrage. 
De prijs is dan € 356,60. Let op: bij deze keuze heeft u 
1 jaar garantie en dient u zelf  het risico bij schade, 
diefstal of verlies voor uw rekening te nemen en dient u 
zelf voor een vervangende iPad te zorgen.
Daarnaast is het mogelijk een Logitech Rugged Folio 
toetsenbordhoes voor een iPad te bestellen tegen een 
meerprijs* van € 75,- en/of een Logitech Crayon Stylus 
voor de iPad voor € 55,95. 
*Hierbij vervalt de standaard beschermhoes. 
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> Een voorwaarde om dit te kunnen doen is dat u als
ouder/verzorger en leerling in WIS Collect hiervoor 
toestemming geeft, conform de richtlijnen van de 
privacywetgeving.
De keuze voor Jamf School maakt dat we ouders 
nadrukkelijk adviseren de iPads via Sevenwolden aan te
schaffen. Ook op een eigen iPad moet Jamf School
worden ingeregeld.

EEN EIGEN IPAD?
Mogelijk heeft u zelf een iPad of wilt u er één zelf aan-
schaffen en kan uw zoon of dochter deze op school 
gebruiken. U dient bij een eigen iPad eveneens het risico 
bij schade, diefstal of verlies voor uw rekening te nemen 
en u dient zelf voor een vervangende iPad te zorgen. 
Indien u kiest voor een eigen iPad dan moet deze aan de 
volgende eisen voldoen (in verband met Jamf School):

- De iPad mag maximaal 4 jaar oud zijn (minimaal iPad 
2017). Indien uw iPad intensief gebruikt is en 
bijvoorbeeld een verminderde accuduur kent, dan 
adviseren wij u de iPad te vervangen;

- De iPad moet voorzien zijn van min. 32 GB geheugen;
- De iPad moet beschikken over de nieuwste IOS-versie 

en dus ondersteund worden door Apple.
Indien de leerling zelf een iPad meebrengt naar school, 
dan moet deze in beheer gebracht worden. De 
eenmalige kosten hiervoor bedragen € 18,15 en zullen 
bij de ouders in rekening gebracht worden. U geeft in dit 
geval toestemming om de eigen iPad in beheer te geven 
middels de eerder genoemde bestelprocedure, waarbij 
u de kosten meteen kunt voldoen. 

DIENSTEN- EN SERVICEBIJDRAGE 
Voor de complete iPad die u via school aanschaft, draagt 
Sevenwolden het schaderisico en zorgt voor reparatie of 
vervanging (schade, verlies en/of diefstal). Daarnaast 
zijn er kosten voor het in beheer geven van de iPad, 
kosten voor de schadeafwikkeling en projectorganisatie. 
Het gebruik van de meegeleverde beschermhoes en 
screenprotector is verplicht en er geldt een eigen risico 
van € 50,- per schadegeval. 
Wanneer een schade ontstaat zonder dat de hoes en 
screenprotector  zijn gebruikt, berekenen wij de schade 
door aan de ouders. Sevenwolden zorgt bij schade van 
de iPad voor een tijdelijk vervangend apparaat 
(leen-iPad). 

STICHTING LEERGELD
Mocht de aanschaf van de iPad voor u een financieel 
probleem opleveren, dan kan de Stichting Leergeld u 
hierbij van dienst zijn. Hun beoordeling dat u in 
aanmerking komt voor kwijtschelding is voor de school 
voldoende. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via 
www.leergeld.nl. 
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VRIJWILLIGHEID EN BEZWAAR
De aanschaf van de iPad geschiedt op basis van vrijwillig-
heid. Mocht u om een principiële reden geen iPad via ons 
willen aanschaffen, of geen eigen iPad willen gebruiken, 
dan kan uw zoon/dochter een iPad in bruikleen krijgen. 
Deze iPad mag niet mee naar huis worden genomen. Wilt 
u, indien u om principiële redenen bezwaar heeft, dit in 
de bestelomgeving van WIS Collect kenbaar maken, zodat 
wij een iPad voor uw zoon/dochter kunnen reserveren?

IPAD OPHALEN
De iPads worden op school afgeleverd. De leerlingen krijgen 
normaal gesproken hun iPad in de eerste schoolweek van 
het nieuwe schooljaar. Gezien de huidige corona-situatie 
moeten wij wel een voorbehoud maken dat de iPads 
tegen die tijd leverbaar zijn.

NOG VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben, mail ze dan gerust naar 
schooldevice@sevenwolden.nl.
Wilt u hierbij voor- en achternaam leerling, leerling 
nummer en de schoollocatie vermelden?

TOESTEMMINGSVERKLARING VOOR HET CENTRAAL 
BEHEREN VAN DE IPAD DOOR SEVENWOLDEN  
Voor een optimale ondersteuning van het onderwijs-
proces worden de iPads van de leerlingen centraal 
beheerd door Sevenwolden via Jamf School.

SPELREGELS
Voor het gebruik van iPads hanteren wij daarnaast enkele 
spelregels. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst en 
komen in het kort op het volgende neer:

− Bij betaling in termijnen wordt de iPad uw eigendom 
na betaling van de laatste termijn. Bij betaling ineens
krijgt u het in eigendom na betaling;

− iPads zonder toebehoren en accessoires dienen in 1
keer voldaan te worden, betaling in termijnen is
hierbij niet mogelijk;

− Bij (tussentijds) schoolverlaten kan de iPad worden
overgenomen voor het resterende bedrag of
worden ingeleverd op school;

− De leerling dient zorgvuldig om te gaan met het iPad
als ware het zijn/haar eigendom;

− De iPad dient altijd te worden gebruikt met de mee- 
geleverde beschermhoes en screenprotector;

− De iPad kan bij (vermoeden) van misbruik worden
ingenomen.

− Bij (tussentijds) schoolverlaten wordt de iPad uit het
Jamf beheer gehaald.
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