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Beste Ouder(s) en Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de aangepaste versie van de gebruikersovereenkomst voor de iPad.
Graag wil ik middels deze brief een toelichting geven over deze overeenkomst.
De afgelopen dagen heb ik van ouders veel nuttige tips ontvangen wat betreft de inhoud van
deze overeenkomst. Met deze informatie van ouders is de tekst van het document veranderd
of aangevuld en zorgvuldiger geformuleerd. Daarbij is artikel 4.2 eruit gehaald. In dit artikel
wordt aangegeven dat de leerling de iPad controleert na ontvangst. Aangezien de kinderen
al enige tijd op de iPad aan het werk zijn, is dit niet meer van toepassing.
Vanuit de visie dat wij goed onderwijs geven en daarbij aansluiten bij de onderwijsbehoeften
van uw kind, biedt het werken op de iPad meer mogelijkheden dan schriftelijke verwerking.
Bovendien past het werken op de iPad binnen 21st century skills, waarbij kinderen
vaardigheden leren die hen voorbereiden op de toekomst. Wij volgen daarmee de
ontwikkelingen binnen het onderwijs.
In de groepen leren de leerkrachten de kinderen voorzichtig om te gaan met de iPad.
Hierover zijn afspraken gemaakt die gelden in alle groepen waar de iPad gebruikt wordt. Met
het nakomen van deze afspraken denken wij te voorkomen dat er schade ontstaat aan de
iPad door onzorgvuldig handelen van de kinderen.
De iPads zijn geen eigendom van school. Wij hebben de iPads geleased en zijn er
verantwoordelijk voor deze iPads na enige jaren weer in goede staat aan het lease bedrijf
(Xando) terug te geven.
Tenslotte vinden wij het belangrijk dat u als ouders of verzorgers op de hoogte bent van de
gebruiksregels en het gebruik van de iPad door uw zoon of dochter in de klas. Wilt u, indien
mogelijk, de overeenkomst en de daarbij behorende afspraken met uw kind(eren)
bespreken?
In deze brief hoop ik de vragen die er waren met betrekking tot de gebruikersovereenkomst
voldoende te hebben beantwoord. Mocht dit niet zo zijn, laat het me dan gerust weten.
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