Regels voor het gebruik van de iPad
We bespreken deze regels met onze leerlingen.
1. Je kent en accepteert het iPad protocol (link) van de Groene Hart Scholen.
2. Wees zuinig op de iPad, gebruik de door school voorgeschreven beschermhoes. De iPad is niet
verzekerd zonder deze hoes.
3. Laat de iPad nooit onbeheerd ergens achter. Tijdens de lessen Bewegen en Sport gaat je iPad
in een speciale opbergbox.
4. Je hebt elke dag een volledig opgeladen iPad én je eigen oordopjes bij je.
5. Bij Instellingen zet je de iPad op ‘niet storen’ tussen 08.00 en 16.00 uur.
6. In de les pak je niet meteen je iPad. Je laat hem in de tas.
7. De docent geeft aan wanneer je de iPad pakt en wat je ermee mag/moet doen.
8. De iPad ligt plat op tafel of iets schuin, met de klep van de hoes dicht: ‘klep dicht’ als de iPad
niet wordt gebruikt.
9. Het filmen/fotograferen met de iPad mag alleen in opdracht van de docent.
10. Je plaatst geen foto’s of filmpjes op sociale media van leerlingen of docenten.
11. Bij les- of lokaalwisselingen: iPad in de tas. Bij voorkeur tussen je boeken. Heb je een speciaal
vak aan de achterzijde in je tas? Dit is niet geschikt voor de iPad, hierbij ontstaat er te veel
druk op het scherm.
Apps
Het installeren van de apps wordt thuis gedaan, omdat het klassikaal laden storing kan geven.
Later in het jaar worden apps met een het hulpprogramma Zuludesk vanzelf op de iPad van de
leerlingen gezet.
Melding van schade
Als je iPad het niet goed doet of als je vragen over je iPad hebt, ga je naar je mentor. Ook bij
schade aan de iPad meld je dit aan de mentor. Op de schoolwiki vind je het document
‘Schadeprocedure iPad Lyceum’, hierin vind je het schadeformulier wat je met je
ouder(s)/verzorger(s) invult om de schade te laten repareren.

