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07.1.2 (meegeven aan leerling) 

Digitale integratie @ Campus Hast 

Gericht aan: 1ste GRAAD (1A, 1B, 2A, 2B) 

3+4 BE, OC, OR, STW, TW, VV 

  5+6 AIT, CH, ITN, JGZ, OL, OMC, OR, STW, SV, TBK, TW, VZ 

  7 BS, LOG, KZ, TBZ 

én niet komend uit één van deze richtingen. 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

In de richting die uw zoon/dochter gekozen heeft, wordt de iPad als didactisch leermiddel gebruikt. 

Daarom verwachten we ook dat elke leerling over een iPad beschikt. 

Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 

 

1. iPad in eigen bezit / aangekocht via andere partner  

 U moet het toestel verplicht in beheer van school laten zetten. 

 De nieuwste iOS-versie kan op de iPad geïnstalleerd worden.  

 We raden een stevige hoes aan die kras- en valbestendig is (bv STM Dux Case + met al 

een gleuf voorzien voor de Apple Pencil). 

 

2. iPad huren of kopen via de school 

2.1. Huren 

 U betaalt 10 maanden een huurbijdrage van € 9 per maand en uw zoon of dochter mag het 

toestel 12 maanden gebruiken, juli en augustus krijgt u dan gratis indien uw zoon of dochter 

ook volgend schooljaar ingeschreven blijft op onze school. 

 U krijgt:  

o een iPad waarop de nieuwste iOS-versie draait; 

o een stevige hoes (STM Dux Case+) die kras- en valbestendig is. 

2.2. Kopen 

 U koopt een iPad via de school en geniet van educatieve kortingen. 

 We raden een stevige hoes aan die kras- en valbestendig is (bv. STM Dux Case+). 

2.3. Hoe bestellen? 

 U dient een aanvraag voor huren of kopen in via de website http://www.campushast.be/ipad 

 Dit kan vanaf 1 juli. 

 

We leggen op dat de iPad die uw kind gebruikt, beheerd wordt door de school. Hierdoor kunnen we 

tijdens de les ingrijpen op de gebruikte apps en kunnen we benodigde apps via een schoollicentie 

beschikbaar stellen. 

Contacteer voor technische vragen v.w.b. de aankoop van een iPad het ICT-team via Smartschool (ICT 

Hast) of via mail (ipad@campushast.be). 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Inge Valkenborgh en Rembert Henderix    ICT-team 

http://www.campushast.be/ipad

