
De iPadregeling 

Groep 4 t/m 8 De Bongerd



De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het 

Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen 

worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, 

individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de 

toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de 

basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd 

op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Een op een inzet van iPads



De iPadregeling

De Bongerd heeft een aantrekkelijke iPadregeling samengesteld. Deze regeling 

geldt in principe voor alle huidige leerlingen in de groepen 4 t/m 8.

Voor een jaarlijks bedrag van € 40,= heeft uw kind zowel op school als thuis 

een iPad tot zijn of haar beschikking indien u gebruik maakt van de iPadregeling. 

De looptijd van de regeling is 4 jaar. Na deze vier jaar wordt de iPad door 

school omgeruild voor een nieuw exemplaar en kan de regeling al dan niet 

worden voortgezet.

De iPadregeling



 De ouder levert een financiële bijdrage voor de iPad van € 160,= per vier jaar

 Dit bedrag wordt in een keer of in vier jaarlijkse termijnen van € 40,= geïnd

 Er kan in overleg met school een betalingsregeling worden getroffen

 Na 4 jaar wordt er een nieuwe iPad aangeschaft door school en wordt de oude iPad 

ingeleverd op school. De ouder kan de regeling dan desgewenst voortzetten met de 

nieuwe iPad.

 De iPad wordt door de school voorzien van alle benodigde apps

 De iPad wordt thuis opgeladen en elke dag mee naar school genomen

 Schades aan de iPad buiten schooltijd zijn voor rekening van de ouder (ouder kan een 

beroep doen op de eigen wa-verzekering), binnen schooltijd voor school 

(uitgezonderd verwijtbaar gedrag van de leerling)

 Ouders schaffen zelf een hoofdtelefoon aan (“oortjes”).

De iPadregeling



Indien de leerling de school verlaat binnen de looptijd van de regeling, dus 

binnen 4 jaar, wordt de iPad ingeleverd op school en wordt de eventueel al 

betaalde bijdrage voor de resterende tijd terugbetaald aan de ouder.

Indien de ouder geen gebruik maakt van de iPadregeling zorgt de school er voor 

dat de betreffende leerling gedurende de schooluren de beschikking krijgt over 

een iPad. De iPad blijft in dat geval op school en wordt niet meegenomen naar 

huis.

De iPadregeling



Er is een iPad bruikleenovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst krijgen de 

kinderen deze week samen met een informatiebrief in een envelop mee.

De definitieve overeenkomst wordt aan het begin van het schooljaar aan u 

verstrekt ter ondertekening. Daarna volgt de uitreiking van de iPad.

De iPadovereenkomst



Bestelprocedure

De Bongerd heeft Gynzy / Xando als leverancier gekozen die alle 

werkzaamheden rondom de bestelling organiseert.

De school bestelt de iPads en zorgt voor de verdere afwikkeling.

De bestelprocedure



In het nieuwe schooljaar worden de iPads op de school uitgeleverd, mits 

voldoende ouders de overeenkomst hebben ondertekend. Op school wordt de 

iPad klaargemaakt voor gebruik. Alle apparaten worden gekoppeld aan de 

leerlingen en er wordt een verbinding gemaakt met het beheersysteem van 

school. Hierdoor wordt het mogelijk apps en boeken automatisch op de iPad 

van uw kind te zetten. U kunt ook zelf apps installeren voor thuisgebruik.

Hiervoor wordt indien nodig een handleiding verstrekt.

Op school maken de leerlingen gebruik van het Gynzy platform en andere 

onderwijskundige software.

Hierover volgt in de loop van het komend schooljaar meer informatie door de 

school. 

De levering en ingebruikname



Invoering van de iPad in gr. 4 t/m 8
Variant A: (duidelijk onze voorkeur)

- Ieder kind eigen iPad

- iPad gaat dagelijks mee naar huis

- iPad is in bruikleen en blijft eigendom van Gynzy

Voordelen:

- Optimale realisatie van de visie van de Bongerd

- Defecte iPads worden vervangen

- Na 4 jaar nieuwe iPads

Deze variant is alleen haalbaar met een 
ouderbijdrage van € 40 per leerling per jaar 
(minimale deelname 90%)



Invoering van de iPad in gr. 4 t/m 8

Variant B: (niet onze voorkeur)

- De school heeft een aantal iPads

- iPads rouleren in de groepen

- Beetje vergelijkbaar met desktop computers nu

Voordelen:

- Goedkoper

Nadelen:

- Niet alle kinderen kunnen tegelijk aan de slag

- Kinderen krijgen geen iPad mee naar huis



Informatieavond voor ouders over de iPad regeling.

Intentieverklaring en samenvatting van deze avond worden in 

een enveloppe meegegeven aan de kinderen.

Uiterste inleverdatum van de intentieverklaring.

Het tijdpad

19 juni

21 juni

30 juni



Tenslotte
- Rustig laten bezinken

- Bij vragen kunt u contact opnemen met Linda 

Pater of Frans de Heus

DANK VOOR UW BELANGSTELLING!


