Informatie over iPad en het bestellen van een iPad via webshop
Geachte ouder/verzorger,
Keuze voor iPad
Op onze school werken de leerlingen tijdens de lessen al een aantal jaar met een
iPad. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
•
•
•
•
•

er zijn veel educatieve apps voor het onderwijs ontwikkeld
iPad is minder gevoelig voor virussen en malware
illegale downloads zijn beter tegen te gaan
iPad start snel op
iPad is gemakkelijk in het gebruik.

Waar kunt u een iPad bestellen voor uw kind?
Het Pieter Nieuwland College werkt samen met Xando, een betrouwbare leverancier
en educatief partner van Apple. Zij hebben voor de Pieter Nieuwland leerlingen een
aparte webshop ingericht waar u alle geschikte modellen kunt bestellen met
educatieve korting. Zodra de uitslag van de matching in april bekend is en u weet
zeker dat uw kind naar het PNC komt, krijgt u van ons per mail een handleiding hoe
u kunt inloggen op de Xando site om in de webshop te komen.
Welke iPad is geschikt?
Uw kind heeft minimaal een iPad Air met 32 GB nodig. Heeft u al een iPad Air of hoger in
uw bezit, dan hoeft u voorlopig geen nieuwe iPad aan te schaffen.
Op de site :
http://www.apple.com/nl/ipad/compare/ kunt u verschillende
iPads met elkaar vergelijken.
Is een tablet van een ander merk ook te gebruiken?
Onze school gebruikt educatieve apps die ontwikkeld zijn voor een iPad. Soms is
daar een alternatief voor op een ander besturingssysteem, maar dat is niet in
alle gevallen zo. Een iPad zal op school dus beter functioneren tijdens de les.
Verzekeren van de iPad
Op de Xando-website kunt u tijdens het bestellen van de iPad de optie AppleCare
selecteren om uw iPad te verzekeren.
Werken met de iPad op school
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er al met de iPad tijdens de lessen gewerkt
worden. De iPad wordt bij een aantal vakken ingezet; alle lokalen zijn op dit moment in
een Apple- omgeving ingericht. Uw kind moet altijd zijn of haar iPad bij zich hebben.
Spelletjes spelen op de iPad tijdens de lessen is niet toegestaan, de mentoren en
docenten geven hierover duidelijke instructie aan de leerlingen.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen over het bestellen van een iPad/tablet of andere ICT-zaken: mail
uw vragen naar: ict@pieternieuwland.nl

