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Gebruiksreglement iPad 

 

Je vindt deze tekst ook terug als onderdeel van het ict-reglement. Voor het gebruik van de iPad gelden 

volgende regels. 

 Je neemt de iPad altijd mee naar de les. 

 Je gebruikt de iPad enkel als je toestemming kreeg van de leraar, anders zit de iPad in je 
boekentas. 

 Je gebruikt de iPad enkel voor acties (bv. opzoeken informatie) of apps (bv. app rekentoestel) 

waarvoor de leraar toestemming gaf in het kader van de les. 

 Je iPad mag persoonlijke apps (bv. spelletjes, sociale media) bevatten. Deze gebruik je niet 

zonder uitdrukkelijke toestemming van de leraar. 

 Je gebruikt altijd oortjes of een hoofdtelefoon als je gebruik maakt van audio zodat je de andere 
leerlingen niet stoort. 

 Je steekt je iPad in een beschermhoes en in je boekentas tijdens les- of lokaalwissels. 

 Je gebruikt steeds je eigen iPad en niet die van een medeleerling. 

 De iPad die je gebruikt, mag een persoonlijke iPad zijn of een iPad die je koopt of huurt via de 

schoolwebsite https://www.campushast.be/ipad. 

 Indien je een persoonlijke iPad gebruikt, dan: 

o moet je de recentste iOS kunnen installeren; 

o moet je het toestel in het beheer van de school (Zuludesk of Apple Schoolworks), laten 
plaatsen: 

 je maakt een reservekopie van je iPad in de iCloud-omgeving; 

 je zorgt dat alle persoonlijke documenten veilig bewaard zijn op een andere plaats (iCloud, 
andere online-omgeving of elders) - vaak is het immers enkel de app die in de reservekopie 

wordt opgenomen en niet de bijhorende persoonlijke documenten - de school is niet 
verantwoordelijk voor evt. verlies van documenten; 

 je maakt een afspraak met het ict-team om je iPad in beheer van de school te plaatsen; 

 Je slaat de documenten, die je maakt binnen apps, op in de cloud om zo zeker te zijn van de 
beschikbaarheid indien door problemen een reservekopie moet teruggezet worden. Een 
reservekopie bevat niet altijd alle documenten die je aanmaakt. 

 


