
Minder boeken, meer apps. Minder sjouwen, meer interactief 
leren. Minder drukwerk, meer updates. De komst van tablets 
heeft het onderwijs fors veranderd. En daar gaat het  
Montessori College Twente in mee. Dat is goed voor uw  
kind, goed voor ons onderwijs en goed voor de toekomst.

Op naar de toekomst 
met je iPad

COLLEGE TWENTE LES VOOR HET LEVEN 
Als Montessorischool in het Voorgezet Onderwijs 

willen wij meer bereiken met onze leerlingen dan 

alleen het einddiploma. Wij stellen ons als doel om 

onze leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun 

persoon lijkheid, waarbij al snel termen als 

‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ vallen. 

Deze en meer termen vallen binnen de brede 

ontwikkel doelen van het VMO (Voortgezet Montessori 

Onderwijs). Deze brede doelen zijn onlangs voor alle 

VMO-scholen verder uitgewerkt tot concrete 

handvatten zodat deze binnen de scholen zichtbaar 

(kunnen) worden en eenzelfde ondergrond hebben. 

Door deze uitwerking hebben wij als MCT handvatten 

gekregen om betere zichtbaarheid en uitleg te geven 

aan hetgeen wij onze leerlingen, naast het behalen 

van het einddiploma, meegeven. In onze ogen zouden 

alle leerlingen de kans moeten krijgen om te werken 

aan hun ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap, 

creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. 

We hopen dit in de komende jaren meer handen en 

voeten te kunnen geven, het sluit namelijk perfect  

aan op wie we (willen) zijn.
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Leren met je iPad 

Betaalbaar
Het MCT zorgt samen met de ouder(s)/verzorger(s) voor een iPad met een 

beschermhoes voor iedere leerling. Het MCT draagt per leerling € 200,- bij 

in de kosten. Ouder(s)/verzorger(s) dragen daarnaast ook ongeveer de helft 

van de kosten van de iPad en de kosten voor een verplichte verzekering. 

Vanaf de start is de iPad eigendom van de leerling.

Het MCT neemt ook de bijkomende kosten op zich voor onder andere het 

gebruik van het MDM (Mobile Device Management), het configureren van 

alle apparaten, leenapparaten in geval van reparatie, betaalde apps, 

etcetera. We werken met een gebruikersovereenkomst, waarin we de 

regels en eigendomsrechten hebben vastgelegd.

Zoals u wellicht weet mag een school geen verplichte kosten voor  

devices voor leerlingen opleggen. Voor ouders die niet beschikken over  

vol doende financiële middelen hebben we daarom een regeling. 

(We zijn natuurlijk alleen in staat om deze moderne vorm van onderwijs 

aan te bieden als voldoende ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn om bij te 

dragen in de kosten.)

Meer informatie? 
Neem contact op met de ICT coördinator van het MCT: 

Kay Meulenbroek (k.meulenbroek@osghengelo.nl)
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Leren met je iPad 

Op het MCT werkt elke leerling met een iPad. Qua gebruik is die het meest 

intuïtief. Instellen? Heel gemakkelijk. Ermee werken? Nog gemakkelijker. 

Veiligheid? Heel erg goed. Virussen maken geen kans. Verder vraagt het 

besturingssysteem iOS weinig updates.

Dat is fijn voor uw kind, want die heeft graag een tablet die goed werkt. 

Daar komt nog bij dat er voor het onderwijs tal van apps zijn die helpen 

bij het leerproces. Inmiddels weten we uit ervaring dat onze leerlingen 

 en collega’s graag met de iPad werken. In alle klassen geven we in de 

eerste periode ICT-lessen. Leerlingen leren daarin hoe ze hun iPad goed 

instellen, hoe ze Magister en Office 365 gebruiken, kunnen printen en  

hoe ze handige apps ontdekken. 

Back-up en beheer
Apple heeft een uitstekend back-up systeem. Gegevens gaan vrijwel  

nooit verloren. Mocht de iPad van de leerling vanwege schade niet meer 

werken, dan is binnen een half uur een reserve iPad met de informatie van 

die leerling ingesteld. Het MCT heeft een aantal reserve iPads klaarliggen.

Het beheer van de iPads doen we via MDM (Mobile Device Manage ment). 

Wij zetten de juiste informatie en apps voor school van afstand op de 

iPads. Zonodig zetten we er ook beperkingen op, zodat de leerling niet 

afgeleid raakt tijdens de les. 

Dyslexie
Een iPad is een prima hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Er zitten 

standaard ingebouwde extra’s op die het eenvoudiger maken om goed  

te lezen en te schrijven.
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