Een beheerde iPad, wat is dat?
Een iPad die u bestelt via de website wordt uitgeleverd als een “beheerde”
iPad. Dit betekent dat hij automatisch gekoppeld is aan een programma
waarmee wij als school specifieke instellingen, apps en content kunnen
beheren. Dit maakt het voor ons mogelijk om zonder tussenkomst van onze
eigen ICT afdeling, van tevoren het juiste WiFi netwerk in te stellen, educatieve apps die we
dagelijks zullen gebruiken automatisch naar de iPad kunnen sturen, en documenten te
verspreiden die nodig zullen zijn tijdens de les. Daarnaast biedt het ons ook de mogelijkheid om
de iPads te koppelen aan die van de docent. Hierdoor kan de docent zorgen dat alle leerlingen
in dezelfde app werken op het juiste moment.
Buiten schooltijd geeft het u als ouder eveneens de mogelijkheid om de iPad in een specifieke
app op te starten, zodat uw kind geen andere activiteiten kan ondernemen op momenten dat
hij of zij eigenlijk met huiswerk aan de gang moet.
Het is voor ons belangrijk om hierin transparant te zijn. Het biedt ons, maar ook uw kinderen de
gelegenheid om op een optimale manier gebruik te maken van iPad in het onderwijs. Doordat
het een hele efficiënte wijze is om iPads te beheren, wordt de benodigde IT expertise beperkt.
Hierdoor houden wij de kosten laag, en maken we het configuratie proces gemakkelijker. Wij
hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie op de iPad van uw kind, noch kunnen wij
media (foto’s, video’s etc.) of gebruiksgegevens raadplegen.
Uw iPad kan verbinden met uw thuisnetwerk, en u kunt eveneens uw eigen applicaties op de
iPad zetten. Wij kunnen als school uitsluitend de door ons geplaatste apps, instellingen en
content beheren. Wanneer uw kind van school vertrekt en de iPad behoudt, zullen wij de iPad
‘vrijgeven’. Op dat moment wordt alles dat door ons is ingericht van de iPad gewist. De
persoonlijke informatie, instellingen en apps van uw kind blijven bij deze handeling volledig
intact.

