Ik verlaat het Hondsrug College
Wanneer je geslaagd bent of eerder het Hondsrug College verlaat is het
goed om te weten dat jouw bestanden en e-mail niet voor altijd
bewaard blijven, daarnaast beschik je over een iPad die gekoppeld is
aan het beheersysteem ZuluDesk. Deze handleiding beschrijft
voorwaarden en handelingen om jouw bestanden en e-mail veilig te
stellen en je iPad te kunnen gebruiken zonder tussenkomst van het
Hondsrug College.

Wat heb je nodig?
1. Privé e-mailaccount
2. USB-stick of privé online opslagaccount
Privé account maken
Voordat je iets kan overzetten is het belangrijk dat je een eigen privé e-mailaccount
hebt. Aan dit account kan je eventueel online opslag of maildiensten koppelen voor
privé gebruik. Waar je dit wilt doen maakt niet zoveel uit, als je al een privé emailaccount heb kan je die gebruiken. Gebruik hier uiteraard geen
@hondsrugcollege.nl mailadres!
Microsoft account aanmaken : https://signup.live.com/
Google account aanmaken : https://accounts.google.com/SignUp?hl=NL

Welke stappen moet je doen?
De volgende stappen moeten doorlopen worden om alles veilig te stellen. Het is
belangrijk om de stappen in deze volgorde te voldoen.
1.
2.
3.
4.
5.

E-mail back-up
OneDrive Back-up
GoogleDrive Back-up
AppleID wijzigen
iPad Beheer loskoppelen

1. E-mail back-up
Alle e-mail en contactpersonen wordt opgeslagen in Exchange online van Office 365.
Als je een complete back-up van email en contactpersonen wilt maken dien je het
programma outlook te gebruiken. Deze is te downloaden in het Office 365 portal en
dit kan vanaf je computer thuis.
Microsoft heeft een handleiding gepubliceerd voor het exporteren, deze kan je hier
vinden. Het back-up bestand kan je op je USB-stick opslaan of in je online opslag.
Indien je enkel een paar e-mails en contactpersonen wilt bewaren, kan je deze
eenvoudig doorsturen naar je nieuwe email adres via de webmail.
2. OneDrive back-up
Een deel van jouw schoolbestanden zijn opgeslagen in OneDrive van Office 365.
Als je deze bestanden wilt bewaren dien je deze te downloaden van je OneDrive en op
te slaan op een USB-stick of op je privé online opslag.
3. GoogleDrive back-up
Een ander deel van jouw schoolbestanden zijn opgeslagen in GoogleDrive van Google.
Als je deze bestanden wilt bewaren dien je deze te downloaden vanaf je GoogleDrive
en op te slaan op een USB-stick of op je privé online opslag.
4. AppleID wijzigen
Jouw AppleID account is verbonden aan jouw iPad. Hiermee heb je apps en games
gedownload en er is ook een iCloud-account aan verbonden waar schoolbestanden zijn
opgeslagen. Indien je AppleID gelijk is aan je email adres van het Hondsrug College,
dien je deze te wijzigen!
Apple heeft een handleiding gepubliceerd voor het wijzigen van het primaire emailadres van je AppleID, deze kan je hier vinden.
5. iPad beheer
Alle iPads van het Hondsrug College zijn gekoppeld aan een beheersysteem genaamd
ZuluDesk. De iPads worden vanuit Apple automatisch gekoppeld aan dit systeem,
zodra ze worden geïnstalleerd. Ook wanneer een iPad opnieuw geïnstalleerd wordt, zal
deze altijd weer automatisch gekoppeld worden. Zolang een leerling verbonden is aan
het Hondsrug College, zal deze koppeling actief blijven. Wanneer een leerling de
school verlaat, kan de koppeling verbroken worden. De voorwaarden voor het
verbreken van de koppeling verschilt per instroomjaar, dit is terug te vinden in de
download sectie van onze website.
Wanneer de koppeling is verbroken krijg je van de afdeling ICT een e-mail waarin wij
de verbroken koppeling bevestigen. Vanaf dit moment dien je de iPad te herstellen
naar fabrieksinstellingen.

Apple heeft een handleiding gepubliceerd voor het herstellen van de iPad naar
fabrieksinstellingen, deze kan je hier vinden.

Hulp nodig?
Hopelijk is alles gelukt. Mocht je toch een probleem ervaren, dan kan je altijd even een
e-mail sturen naar de afdeling ICT
Wij wensen je veel succes met je verdere (school)carrière.
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