
iPads op het MCT 

Schooljaar 2018-2019 

 
Aanmelding 2018 

 
 

Waarom een iPad? 

Er zijn veel verschillende devices op 

de markt. Het MCT heeft gekozen 

voor de iPad. Waarom eigenlijk? 

 

De gebruiksvriendelijkheid is het 

belangrijkste argument. De iPad is 

een apparaat dat zich gemakkelijk 

laat instellen en waar men als 

gebruiker eigenlijk weinig verkeerd 

kan doen. De iPad draait op 

besturingssysteem iOS. Dat 

garandeert veilig gebruik van de 

iPad. Virussen maken geen kans op 

een iPad en dat is een groot 

voordeel. Er zijn relatief weinig 

updates van het besturingssysteem, 

waardoor het beheer van het iOS tot 

een minimum beperkt wordt.  

 

Een ander belangrijk argument om te 

kiezen voor een iPad is dat er zelden 

iets niet goed werkt op de iPad. Het 

is een sterk, stabiel en robuust 

apparaat. Er is een zeer grote 

verscheidenheid aan apps 

voorhanden, zowel voor 

schoolgebruik als voor privégebruik. 

Daarnaast heeft Apple een heel goed 

back-up systeem waardoor er zelden 

gegevens verloren gaan. In de 

meeste gevallen kan de leerling in 

geval van schade binnen een half uur 

verder met een reserve iPad van 

school, voorzien van alle informatie 

die op het defecte apparaat stond.  

 

We kunnen de iPads goed beheren. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen 
met: 

ICT coördinator: 

Kay Meulenbroek 

 

Telefoonnr.school :  

074-2914629 

 

E-mail: 

k.meulenbroek@osghengelo.nl 

Dat doen we via een MDM (Mobile 

Device Manager). iPads worden via 

dit systeem op afstand voorzien van 

de juiste informatie en apps voor 

goed gebruik op school. Daarnaast 

kunnen er beperkingen worden aan-

gebracht die afleiding voorkomen in 

de les (alleen tijdens schooluren).  

 

Een iPad is geschikt voor het onder-

steunen van bijvoorbeeld dyslexie. De 

iPad heeft standaard ingebouwde 

hulpmiddelen die het lezen (en schrij-

ven) ondersteunen.  

 

 



De iPad op het MCT 2018-2019 

Twee jaar geleden is op het MCT voor 

alle leerlingen in de eerste klas de 

iPad ingevoerd. De ervaringen van 

leerlingen, ouders en medewerkers 

zijn positief en we willen graag 

toekomstgericht onderwijs blijven 

bieden. In schooljaar 2018 – 2019 

zullen we dan ook verder gaan met 

het werken met de iPad.  

 

Net zoals op heel veel scholen in 

Nederland is twee jaar geleden het 

verzoek aan ouders gedaan om zelf 

een iPad voor hun zoon of dochter te 

regelen. Na de zomervakantie van 

2016 is er in de media veel aandacht 

geweest voor scholen die devices als 

ondersteunend leermiddel gebruiken 

bij hun onderwijs. Het is duidelijk 

geworden dat scholen ouders niet 

kunnen verplichten zelf een device 

aan te schaffen voor hun zoon/

dochter. De VO-raad heeft bij het 

ministerie aandacht gevraagd voor 

deze problematiek en geprobeerd 

 

aanvullende financiering te krijgen, tot nu 

toe zonder resultaat. Dit alles betekent 

dat ook op het MCT ouders/verzorgers  

niet verplicht kunnen worden gesteld om 

voor hun zoon/dochter een iPad aan te 

schaffen.  

 

Met onze ouderraad hebben we 

gesproken over de aanpak van deze zaak. 

De leden van de ouderraad steunen de 

school in de wens om verder te gaan met 

de invoering van de iPad. Zij geven aan 

dat ze graag zien dat het MCT verder gaat 

met modern en toekomstgericht 

onderwijs. De verwachting van de leden 

van de ouderraad is dat veel ouders 

bereid zijn om op vrijwillige basis een iPad 

aan te schaffen, er al een hebben of 

bereid zijn een vrijwillige jaarlijkse 

bijdrage te betalen. 

 

De school neemt ook volgend schooljaar 

de helft van de hardwarekosten voor haar 

rekening. Van ouders wordt gevraagd om, 

op vrijwillige basis, vier jaar lang vijftig 

euro per jaar bij te dragen. Er zijn dus 

voor ouders/verzorgers geen verplichte 

kosten verbonden aan de iPad, deze zijn 

alle op vrijwillige basis. 

 

Daarnaast draagt de school zorg voor de 

bijkomende kosten. Het gaat dan om de 

kosten die verbonden zijn aan het gebruik 

van het MDM (Mobile Device Manager), 

het configureren van alle apparaten,  

 

Er is gekozen voor de IPad,  

 

leenapparaten in geval van reparatie, 

bepaalde apps, etc. Komende schooljaren 

zal deze constructie worden voortgezet 

en zal de school deze kosten blijven 

dragen. 

 

Uiteraard hoort bij deze constructie een 

gebruikersovereenkomst, waarin regels 

en eigendomsrechten worden 

vastgesteld.  

ICT lessen 

In de eerste periode dat de leerlingen op 

het MCT zitten krijgen ze ICT lessen.  In 

deze lessen worden onder andere  de 

volgende onderdelen behandeld: 

 Juist instellen van de iPad 

 Magister 

 Printen vanaf je iPad 

 Office 365 

 Handige apps ontdekken 

Op deze manier kan elke leerling optimaal 

gebruik maken van de iPad. 


