
        Protocol iPadgebruik 
 
In dit Protocol beschrijven we de afspraken rondom het gebruik van de iPad op onze school. In alle situaties waarin dit 

protocol niet voorziet beslist de schoolleiding. Dit protocol maakt deel uit van de ‘Gebruikersovereenkomst iPad Stichting 

op Kop Steenwijkerland/Zwartewaterland’. 

Met ondertekening van dit protocol verklaren school en ouders zich akkoord en zijn zij gehouden aan de naleving er van. 

Algemeen 

1. Het gebruik van de iPad, alsmede de overige ict-voorzieningen, zijn primair bedoeld voor 

educatief gebruik 

1.1. Het bezoeken van sociale mediasites, zoals Twitter en Facebook, is tijdens de lessen alleen 

toegestaan met toestemming van de leerkracht. 

1.2. Het spelen van spelletjes tijdens de lessen is alleen toegestaan met toestemming van de 

leerkracht. 

1.3. Het bezoeken van websites met pornografische, gewelddadige en andere ongepaste inhoud 

is nooit toegestaan. 

2. Het gebruik van de iPad, alsmede de overige ict-voorzieningen, geschiedt uitsluitend binnen de 

grenzen van de wet 

2.1. Leerkrachten en directie van school kunnen op afstand het ict-gebruik controleren en waar 

nodig aanpassingen doorvoeren. 

2.2. Het illegaal kopiëren van software, muziek, films of andere digitale bestanden is niet 

toegestaan. 

2.3. Het illegaal toegang verschaffen tot (delen van) het netwerk of applicaties is niet 

toegestaan. 

2.4. Het gebruik van materiaal waar copyright op rust is niet toegestaan zonder toestemming 

van de auteur. 

Gebruik en vervoer 

1. De leerling/ouders zijn er voor verantwoordelijk dat de iPad kan worden ingezet voor het 

onderwijs op school 

1.1. De iPad is een kostbaar apparaat. De leerling is zich hiervan bewust en gaat dan ook 

dienovereenkomstig om met de iPad. 

1.2. Ouders en/of leerling zien er op toe, dat de iPad elke dag volledig opgeladen meegenomen 

wordt naar school. 

1.3. Defecten en storingen worden direct aan de leerkracht doorgegeven (vergelijk de paragraaf 

over storingen en paragraaf 3: Schade en verlies van de gebruikersovereenkomst). 

1.4. De iPad wordt niet aan een computer gekoppeld. 

2. Het vervoer van de iPad geschiedt op een dusdanige manier, dat deze geen schade oploopt 

2.1. De iPad blijft ten allen tijde in de door school geleverde hoes. 

2.2. De iPad wordt altijd vervoerd in een stevige tas of rugzak. Daarbij wordt er op gelet dat er zo 

minimaal mogelijk druk op het beeldscherm komt. 

2.3. Er wordt voorkomen dat er vocht/drinken bij de iPad komt. Doe daarom geen drinken bij de 

iPad in de tas. 

2.4. De tas/rugzak met de iPad wordt niet vervoerd onder de snelbinders op een bagagedrager.  

2.5. Op het moment dat de iPad in school moet worden achtergelaten in verband met pauze, 

bezoek gymles etcetera, legt de leerling de iPad op de daarvoor aangewezen plek. 

 

3. De iPad wordt alleen gebruikt op de aangewezen plekken en momenten 

3.1. De iPad wordt alleen gebruikt op de plaatsen waar dit binnen school is toegestaan 



        Protocol iPadgebruik 
 

3.2. De iPad wordt niet gebruikt op het schoolplein of elders buiten de school, tenzij met de 

uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht (bijvoorbeeld bij een opdracht die buiten 

moet worden uitgevoerd). 

3.3. De iPad wordt alleen gebruikt op momenten dat dit is toegestaan door de leerkracht. 

4. Wijzigingen in het uiterlijk en/of de instellingen van de iPad, inclusief updates, worden door 

school uitgevoerd 

4.1. De iPad is eigendom van school. Pimpen/opleuken van de iPad is niet toegestaan. 

4.2. Instellingen van de iPad, alsmede updates, worden door school geïnstalleerd. Het zelf 

wijzigingen aanbrengen in instellingen of updates mag alleen met uitdrukkelijke 

toestemming van school. 

Privacy 

1. De leerling maakt alleen gebruik van de eigen iPad 

1.1. De leerling gebruikt niet de iPad van een ander. Al het schoolwerk wordt op de eigen iPad 

uitgevoerd. 

1.2. De leerling leent de eigen iPad niet uit aan anderen.  

2. Bij het gebruik van de iPad houdt de leerling rekening met de privacy van zichzelf en van 

anderen 

2.1. Filmpjes, foto’s en geluidsopnamen maken is alleen toegestaan met uitdrukkelijke 

toestemming van de leerkracht, in het kader van een schoolopdracht. 

2.2. Gemaakte filmpjes, foto’s en geluidsopnamen worden niet gedeeld via internet, zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van degenen die erop staan èn de leerkracht. 

3. Communicatie via de iPad geschiedt op correcte wijze en zodanig dat het niet storend is voor 

anderen 

3.1. Bij het gebruik van de iPad staat het geluidsvolume uit, of wordt een eigen 

hoofdtelefoon/oortjes gebruikt. 

3.2. Meldingen en berichtgeving op de iPad staan zo ingesteld, dat er gedurende schooltijd geen 

pushberichten in beeld verschijnen of hoorbaar zijn. 

3.3. Communicatie via de iPad in welke vorm dan ook geschiedt altijd met inachtneming van de 

privacy van anderen en van de gebruiker zelf. 

Storingen 

1. Storingen worden zo spoedig mogelijk gemeld bij de leerkracht 

1.1. Wanneer er een storing of defect optreedt, meldt de leerling dit zo spoedig mogelijk bij de 

leerkracht. 

1.2. Wanneer de storing/het defect niet dezelfde dag kan worden opgelost, krijgt de leerling 

tijdelijk een vervangende iPad in bruikleen. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde 

gebruiksvoorwaarden en regels. De leen-iPad wordt weer ingeleverd, zodra de eigen iPad 

hersteld is. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

leerling (naam) _________________  ouder (naam)___________________   J. Oosterhof (directeur) 

 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….    …………………………………… 


