
iPad op het 
Spaarne College 

Op het Spaarne College  
wordt iedere leerling gezien 
Onze nieuwe school wil onderwijs aanbieden met moderne  
technieken. In alle beroepen wordt gewerkt met internet en  
computers. Daarom kiezen we voor een iPad als middel  
om onderwijs nog aantrekkelijker te maken én om  
iedereen mee te nemen in digitale vaardigheden.

Voordelen van onderwijs 
met een iPad:

● Meer variatie in de lessen en huiswerkopdrachten
● Thuis kan je verder werken met dezelfde  

apps en programma‘s
●	 Een	instructie	gemist?	Kijk	het	filmpje	of	 

de powerpoint terug
● Meer mogelijkheden om directe  

feedback te krijgen
● Interactieve lessen waardoor leerlingen  

meer betrokken worden
● Dyslexie? Voorleesfunctie en spellingscontrole  

zijn beschikbaar (ook bij toetsen)

Op de volgende pagina leest u hoe het werkt

Daarom een iPad:

● Licht in gewicht en makkelijk in gebruik
●	 Ook	offline	te	gebruiken
● Minder virusgevoelig
● Voorleesfunctie voor dyslecten
● Ervaring van 5 jaar “lesgeven met iPad”
● Door school betaalde apps kunnen gedeeld worden



iPad op het 
Spaarne College 

Wat kunt u verwachten?

● Leerlingen krijgen lessen via (werk)boeken én via de iPad. Beide blijven belangrijk
● Boeken zijn via de iPad ook online beschikbaar
● Apps worden door school meteen klaargezet op de iPad
● Ondersteuning voor leerlingen die extra uitleg over de iPad nodig hebben
● Online lessen en leerling-docent contact  

kunnen makkelijk doorgang vinden

Het bestellen van de iPad

R R R RMaandag 8 juni

Deze week ontvangt  
u een brief met infor-
matie over de bestel-
procedure. U wordt  
dan ook op de hoogte 
gesteld van de kosten.

Maandag 15 juni

De ict-afdeling en 
de schoolleiding  
zijn online bereikbaar 
voor alle vragen  
over de iPad. 
Meer informatie volgt.

Dinsdag 16 juni

Via de webshop van 
Amac (de leverancier 
van de iPads) logt  
u in en plaatst u  
een bestelling. 
Dit kan tot 1 juli.

Op school

Aan het begin van  
het schooljaar  
ontvangt uw kind  
de iPad op school.
Meer informatie volgt.

Informatie 

Hebt u vragen of hulp 
nodig om de iPad te 
bestellen? Mail  
‘vraag over iPad’ naar  
info@spaarnecollege.nl


