Accessoires iPad 2020

Hoes

Een stevige hoes voor de iPad is verplicht. Bij de keus voor
een hoes is het belangrijk dat u erop let dat de hoeken en de
glasplaat goed beschermd worden. Verder is het belangrijk
dat de ipad met de hoes (landscape) neergezet kan worden.
Onze ervaring is inmiddels dat weinig hoesjes bestand zijn
tegen het veelvuldig schoolgebruik. U zult er rekening mee
moeten houden dat een hoesje mogelijk na verloop van tijd
vervangen moet worden. Geen enkel hoesje gaat een hele
schoolperiode mee. Een en ander hangt ook samen met
de wijze van gebruik. Mocht een hoesje in de loop van het
gebruik van de iPad niet meer voldoen zult u zelf een nieuw
hoesje moeten aanschaffen.

Oortjes

Elke dag moet de leerling oortjes of een koptelefoon bij zich
hebben. Bij bijvoorbeeld de lessen in vreemde talen worden
oortjes veelvuldig gebruikt. De leerling werkt daar vaak op
individueel niveau door middel van allerlei oefeningen. In de
praktijk werken oortjes het meest handig, ze zijn klein en
makkelijk in gebruik.

Tekenpen

Het scherm van de iPad is nooit ontworpen voor iets anders
dan onze vingers, maar een tekenpen (stylus) gebruiken bij
de iPad is echter niet zo onzinnig. Het maken van notities,
tekenen, schilderen of het vermijden van vette vegen, allemaal handige toepassingen van de tekenpen. Een tekenpen
zou een optie kunnen zijn, onze ervaring is dat tekenpen van
Apple het beste werkt.

Toetsenbord

De leerlingen gebruiken de iPad steeds meer voor het
maken van werkstukken, verslagen, etc. De iPad wordt
steeds meer een device waarop je kunt produceren, i.p.v.
alleen ontvangen van data. De grens tussen een laptop en
een iPad gaat dus steeds meer vervagen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we daarom
met een nieuw vak: “leerlijn ict”, waar leerlingen met de
iPad gericht leren werken met office 365 (Word, Excel,
Powerpoint en OneDrive) en iWorks (Pages, Keynote en
Numbers en iCloud).

Geïntegreerd toetsenbord

Met name voor het gebruik van Office 365,typen en iWorks, is
een toetsenbord een optie die gebruikt kan worden in combinatie
met de iPad. Onze ervaring is dat leerlingen dat prettig en
makkelijk vinden werken. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk
een los toetsenbord of een toetsenbord geïntegreerd in de
hoes. De laatste optie lijkt het meest praktisch, maar het nadeel
is dat de afmetingen van zo’n geïntegreerd toetsenbord veel
kleiner zijn dan een normaal toetsenbord. Voor het ontwikkelen
van toetsenbordvaardigheid is zo’n toetsenbord dan ook niet
geschikt.

Los toetsenbord

Een veel betere keus is een los toetsenbord van normale
afmetingen. Dit kan bedraad of draadloos zijn. Meestal ontbreekt
het numerieke gedeelte bij deze toetsenborden, dit is echter voor
het aanleren van toetsenbordvaardigheid (typen) of het werken
met Office 365 geen enkel bezwaar. Het voordeel is dat zo’n los
toetsenbord makkelijk in een rugzak meegenomen kan worden.

Bedraad toetsenbord

In principe kan elk bedraad toetsenbord door middel van
een adaptersnoertje op de ipad worden aangesloten. Dit
adaptersnoertje verbindt de USB-aansluiting van het toetsenbord
met de lightning-aansluiting van de iPad. Bij het aansluiten
van het bedraad toetsenbord zal de iPad waarschijnlijk een
foutmelding geven, maar die kan gewoon genegeerd worden.

Draadloos toetsenbord

De voordelen van een draadloos toetsenbord zijn: geen kabels,
volwaardig toetsenbord, licht en makkelijk mee te nemen. Een
klein nadeel is dat na verloop van tijd de batterijen vervangen
moeten worden. Er zijn veel verschillende merken met wisselende
kwaliteit in omloop. Het draadloze toetsenbord van Apple werkt
altijd zonder problemen, is licht, stevig en makkelijk mee te
nemen. Een draadloos toetsenbord van Logitech is ook van
goede kwaliteit, maar moet wel geschikt zijn voor de iPad.

Meer weten?

Alle informatie over de aanschaf en gebruik van de iPad, kunt u
vinden op de website: www.reviusprojecten.nl/ipad
Voor meer informatie over het gebruik, aanschaf en installatie
van de iPad kunt u terecht bij de ICT/iPad coördinator van het
Reviuslyceum/Mavo, dhr. T. van Deutekom; tvdeutekom@lentiz.nl

