Aanschaf iPad 2020

iPad Reviuslyceum / Revius MAVO
AIIe leerlingen in de brugklas wordt aangeraden
een iPad aan te schaffen om gebruik te kunnen
maken van al het materiaal dat docenten aanreiken,
de boeken overal en altijd beschikbaar te hebben,
digitale toetsen te maken en de lessen optimaal te
kunnen volgen.

Waarom een iPad?
We hebben uitvoerig nagedacht over de keus
van de iPad. Een aantal jaren geleden en nu nog
steeds ontwikkelen uitgevers van (educatieve) apps
in eerste instantie voor de iPad, omdat Apple van
begin af aan hoog ingezet heeft op educatieve
toepassingen. Ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld
AppleTV en Classroom maakt het gebruik van de
iPad in de klas zeer gemakkelijk.
Wij hebben het gebruiksgemak van verschillende
devices getest en daarbij kwam de iPad als absolute
favoriet naar boven; ook als het gaat om de
kwaliteit- en prijsverhouding.

Welke iPad?

Voor het schooljaar 2020-2021 is het instapmodel
op dit moment een iPad 2019 met 32 GB. Een
geheugen van 32 GB is voor schoolgebruik op dit
moment net voldoende. Een mogelijke keus met het
oog op de toekomst zou een iPad 2019 met een
geheugen van 128 Gb kunnen zijn. De iPad is een
persoonlijk apparaat, uw zoon of dochter heeft de
iPad elke dag nodig voor de lessen op school en het
maken en leren van huiswerk.

Het grote voordeel van een tablet boven een laptop
laat zich in de dagelijkse praktijk van gebruik van ict
in de klas met gemak zien: persoonlijk, altijd direct
voorhanden, snel, licht, lange accuduur en leerlingen
kunnen zich niet verstoppen achter een scherm.
Om het onderwijs optimaal te kunnen volgen is een
iPad wenselijk. Een ander tablet dan de iPad wordt
vooralsnog door het Reviuslyceum en de Revius
MAVO niet ondersteund. Onze leeromgevingen zijn
namelijk alleen afgestemd zijn op de iPad.

De iPad Mini raden wij af gezien het kleine scherm
in combinatie met de leerboeken. Een eventuele
optie bij de iPad is een Apple Pencil om te tekenen,
schetsen of aantekeningen te maken. Een andere
optie is een los toetsenbordje om makkelijker te
kunnen typen. De keuze voor deze opties laten we
bij de ouders.

iPad via school
aanschaffen?

Het Reviuslyceum levert zelf geen iPads. U schaft
de iPad, met onderwijskorting, als consument aan
via de premium Apple reseller Amac, zodat u 2 jaar
garantie op het apparaat heeft. Wanneer de school
de iPad zou bestellen is het recht op garantie maar
1 jaar.

iPad bestellen
Om ervoor te zorgen dat de iPad straks helemaal
gebruiksklaar is, zal het bestelproces lopen via een
speciaal ingerichte webshop van Amac. Op de
website kunt u ervoor kiezen om het bedrag in 1x
te betalen, u bent dan eigenaar van de iPad. Een
andere mogelijkheid is Operational Lease. U betaalt
dan 3 jaar lang een vast bedrag per maand. Na de
lease-periode moet u de iPad weer inleveren bij
Amac.
Om ervoor te zorgen dat uw kind optimaal aan de
lessen kan deelnemen, wordt gebruik gemaakt van
een schoolprofiel in Jamf. De Jamf-module wordt
door Amac vooraf geïnstalleerd en hiermee kunnen
wij als school de aanschaf van de benodigde apps
stroomlijnen. Dit schoolprofiel is leidend op het
moment dat uw kind de school betreedt. Thuis zijn
eventuele restricties die binnen de school gelden
weer verdwenen. Alleen Amac kan de iPad vooraf
voorzien van de Jamf module. Op een niet bij Amac
aangeschafte iPad is het bijna niet mogelijk om de
complete Jamf-module achteraf te installeren. Dit
maakt het dus meer dan wenselijk om de iPad bij
Amac te bestellen.

Zodra uw kind definitief bij ons is ingeschreven
ontvangt u nadere informatie over het bestelproces
en inlogcodes voor de webshop van Amac.
Tevens ontvangt u dan een uitnodiging voor de
voorlichtingsavond over de aanschaf van de iPad
op dinsdag 2 juni. Daarna kunt u tot begin juni
een bestelling plaatsen bij Amac. Wij zorgen er
voor dat de door u bestelde iPad geinstalleerd is
op de kennismakingsdag woensdag 24 juni. We
zullen de iPad dan samen met uw zoon of dochter
verder inrichten. Wij raden u aan om pas NA de
voorlichtingsavond in mei de iPad te bestellen.

Meer weten?
Voor meer informatie over het gebruik, aanschaf en
installatie van de iPad kunt u terecht bij de ICT/iPad
coördinator van het Reviuslyceum en Revius Mavo,
dhr. T. van Deutekom; tvdeutekom@lentiz.nl

