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07.2.3 (document leerling - zomer 2020) 

Aankopen: iPad 

Doelgroep 

Leerlingen in iPadproject 

 

Verplicht 

• 2A - 2B  

• 3+4 BE - 3+4 BAK - 3+4 HZ - 3+4 OR - 3+4 OC - 3+4 STW - 3+4 TW - 3+4 VV 

• 5+6 AIT - 5+6 CH - 5+6 HZ - 5+6 ITN - 5+6 JGZ - 5+6 OL - 5+6 OR  

• 5+6 OMC - 5+6 STW - 5+6 SV - 5+6 TW - 5+6 TBK - 5+6 VZ 

• 7 BS - 7 LOG - 7 HS - 7 KB - 7 KZ - 7 TBZ 

 

Vrije keuze 

• 3+4 BM - 3+4 BW - 3+4 EI - 3+4 HB 

• 5+6 AU - 5+6 EI - 5+6 HB - 5+6 OMA - 5+6 RB 

• 7 AE - 7 HS - 7IE - 7 IH - 7 RN 

Aanschaf 

Keuze:  

• huren of kopen via de school: zie bestel- en afhaalprocedure hieronder; 

• je eigen iPad gebruiken mag op voorwaarde dat: 

 je iPad met de recentste iOS kan werken; 

 je de iPad volledige leeg maakt, binnen brengt op onze ict-dienst en in het beheer van de 

school laat plaatsen. 

Bestellen  

• Best voor 15 juli. 

• Website: https://www.campushast.be/ipad. 

Levering 

• Eerste lesweek september op school. 

• Waarborg 50 EUR: 

 bij huren; 

 moet vooraf met overschrijving betaald zijn; 

 instructies zitten in de bestelprocedure. 

 

https://www.campushast.be/ipad
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Digitale integratie @ Campus Hast 

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

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

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

  7 BS, LOG, KZ, TBZ 

én niet komend uit één van deze richtingen op onze school. 

 

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 € 10 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 in een richting binnen het iPadproject op onze 

school. Indien uw zoon of dochter zich inschrijft in een richting die niet in het iPadproject zit 

of de school verlaat, levert u de iPad terug in voor 30 juni. 

 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 

http://www.campushast.be/ipad
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Inge Valkenborgh en Rembert Henderix    ICT-team 
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Activeren iPad 2de - 7de leerjaar 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

Begin september zullen we de iPad instellen. Om dit vlot te laten verlopen, vragen we het volgende. 

 

 De leerling moet een eigen actief e-mailadres hebben.  

o Indien de leerling geen eigen actief e-mailadres heeft, vragen we om reeds op voorhand een 

e-mailadres aan te maken. 

o Bij het aanmaken van een e-mailadres moet je de leeftijd ingeven.  

o Je zal merken dat er dan toestemming van de ouders nodig is (of zelfs een koppeling met het e-

mailadres van de ouders).  

o Als de toestemming gegeven is, kan de leerling gebruik maken van dit e-mailadres en heeft hij/zij hier 

ook toegang toe op de smartphone.  

 De leerling moet het e-mailadres en het wachtwoord goed kennen. 

 De leerling moet toegang tot het e-mailadres hebben via de smartphone. Dit is nodig voor: 

o de activatie van het Apple-ID; 

o het instellen van de twee-factor-authenticatie, het verder beveiligen van het Apple-ID.  

 Indien u problemen ondervindt bij deze stappen, zal het ICT-team uw zoon of dochter verder helpen op 

school. 

 

Bij het aanmaken van het Apple-ID zal er ook een wachtwoord aangemaakt moeten worden.  

Mogen we vragen hierover reeds even na te denken. Volgende vereisten zijn hiervoor nodig: 

 8 of meer tekens; 

 hoofdletters en kleine letters ; 

 ten minste 1 cijfer; 

 geen eigennamen of herkenbare woorden. 

 

Het zijn heel wat instellingen die we vooraf vragen voor een vlotte en vooral veilige activatie van de iPad. 

Indien u ons kan helpen met deze stappen kunnen we begin september gemakkelijker de iPads opstarten met 

onze leerlingen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

Inge Valkenborgh en Rembert Henderix Tim Panis Saki Kekis 

directeuren coördinator 1ste graad ICT-team   



 

Kleine Breemstraat 7 - 3500 HASSELT  T 011 25 33 58  F 011 87 20 18  M info@campushast.be  I.K. 039107 / 039115 

Boekhouding: SO SQ VZW - ref. Hast - Kuringersteenweg 174, 3500 HASSELT-ond.nr. 410.984.248  

 

07.2.3 (document leerling - zomer 2020) 

Jouw iPad, stap voor stap 

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

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

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

  7 BS, LOG, KZ, TBZ 

én niet komend uit één van deze richtingen. 

 

ACTIE iPad, huur via schoolsite iPad, aankoop via 

schoolsite (LAB9) 

iPad in eigen bezit 

Aanschaf www.campushast.be/ipad 

best voor 15 juli 

www.campushast.be/ipad 

best voor 15 juli 

zelf bepalen 

In bezit 1A en 1B: 

afhalen op school tijdens de 

koopdag, 28 augustus 

Je dient ter plekke 50 EUR 

waarborg te betalen. 

2 t.e.m. 7: 

uitgedeeld 1ste week sept. 

verzonden naar thuis-adres 

eind augustus 

zelf bepalen 

Labelen met 

voornaam en 

achternaam 

JA, zelf sticker voorzien JA, zelf sticker voorzien JA, zelf sticker voorzien 

iPad voorbereiden NEE NEE JA, zie hieronder 

iPad in beheer 

plaatsen van 

school 

NEE 

automatisch gedaan 

JA 

1A en 1B: WOE 2/9 

's morgens afgeven aan dhr. 

Tim Panis 

JA 

1A en 1B: WOE 2/9 

's morgens afgeven aan dhr. 

Tim Panis 

 2 t.e.m. 7: instructies volgen 

begin september. 

2 t.e.m. 7: instructies volgen 

begin september. 

 ict-team bezorgt iPad zo 

snel mogelijk terug 

ict-team bezorgt iPad zo 

snel mogelijk terug 

Activeren 1A+1B: WOE 2/9  

2 t.e.m. 7: volgt later 

1A+1B: WOE 2/9 

2 t.e.m. 7: volgt later 

1A+1B: WOE 2/9 

2 t.e.m. 7: volgt later 

Eerste gebruik na activeren na activeren zelf bepalen 

Belangrijk voor je kan activeren. 

• Je moet een eigen actief e-mailadres hebben (maak het evt. vooraf aan). 

• Je e-mailadres moet je kunnen bereiken via je smartphone. Dit is nodig om de Apple-ID aan te 

maken en verdere instellingen op de iPad in orde te brengen. 

Zoals je merkt, mag je jouw eigen iPad gebruiken op volgende voorwaarden: 

 je moet hem in beheer van de school laten plaatsen; 

 je moet de recentste iOS kunnen installeren; 

Bewaar je iCloudinstellingen (gebruikersnaam en wachtwoord) goed! 

  

http://www.campushast.be/ipad
http://www.campushast.be/ipad
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Hieronder staan 3 stappen om je eigen aangekochte iPad voor te bereiden om hem in beheer te plaatsen. 

STAP 1: reservekopie maken (aan te raden) 

1. Verbind het apparaat met een wifinetwerk 

2. Ga naar ‘Instellingen’  ‘UW naam’  

3. Selecteer ‘iCloud’ 

 

 

 

4. Tik op ‘iCloud-reservekopie’ 

5. Activeer ‘iCloud-reservekopie’ 

6. Selecteer nu ‘Maak nu een reservekopie’  Zorg dat je de hele tijd verbonden blijft met het 

netwerk 

 

 

 

7. Als je de optie ‘Autom. reservekopie’ hebt aanstaan, controleer dan ook of deze is 

aangemaakt. 

Tips! 

- Voor je een kopie maakt kan je best kijken of je nog voldoende vrije ruimte hebt op je 

iCloudomgeving. 

- Als er te weinig vrije ruimte is kan je foto’s, video’s of andere bestanden het best 

verwijderen. Zorg er wel voor dat je ze eerst elders bewaarde. 

- Als je een kopie gemaakt hebt en deze is niet recent kan je deze het best verwijderen en 

vervangen door een nieuwe. 
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STAP 2: zoek mijn iPad uitschakelen 

1. Ga naar instellingen 

2. Selecteer ‘je naam’ 

3. Tik op ‘iCloud’ 

4. Tik op ‘Zoek mijn iPad’ 

5. Schakel Zoek mijn [apparaat] uit. Voer het wachtwoord van je Apple ID in en tik vervolgens 

op 'Schakel uit'. 

 

 

STAP 3: iPad wissen 

1. Ga naar instellingen 

2. Selecteer ‘Algemeen’ 

3. Tik op ‘Stel opnieuw in’ 

4. Selecteer ‘Wis alle inhoud en instellingen’ 

5. Voer je code in om je iPad volledig te wissen. 
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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 iPad moet 's morgens volledig opgeladen zijn. 

 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. 

 

https://www.campushast.be/ipad

