
      
             
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van , klas , leerlingnummer  
 
 
 
Haarlem, 26 mei 2021 
 
Betreft: aanschaf iPad 2020,32GB in leerjaar 1, schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We vinden het erg fijn dat u en uw kind/pupil gekozen hebben voor het Spaarne College.  
Het nieuwe schooljaar komt steeds dichterbij. Een spannend moment voor u en uw kind: een 
nieuwe school, nieuwe docenten, een nieuwe klas, nieuwe lesstof én een iPad! 
 
Tijdens de digitale open dagen in januari heeft u al kunnen zien dat er op het Spaarne College 
hybride wordt les gegeven. Dit betekent dat we naast boeken ook werken met een iPad. In 
deze brief vindt u de benodigde informatie om de bestelling te plaatsen, waardoor uw 
kind/pupil een goede start met de iPad kan maken op onze school. 
 
Aanschaf iPad  
Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding op het schooljaar is de aanschaf van de 
iPad. De leerlingen werken met een iPad als leermiddel. Naast het gebruik van de boeken, zien 
we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse 
manier te laten leren. 
 
Een digitale leeromgeving draagt hieraan bij: 
 

• meer variatie in de lessen en huiswerk opdrachten; 
• op school en thuis (verder) werken met dezelfde apps en programma’s; 
• een uitleg gemist? Kijk het filmpje of PowerPoint terug; 
• meer keuze in presentatievormen; 
• interactieve lessen die de betrokkenheid vergroten; 
• voorleesfunctie en spellingscontrole voor dyslectische leerlingen; 
• meer mogelijkheden om direct feedback te krijgen of te geven; 
• contact tussen leerling-docent op school en op afstand thuis; 
• digitaal toetsen en analyseren van leerresultaten; 
• snel toegang tot internet als hulpbron zoals digitaal woordenboek, atlas etc. 

 
Kortom: het gebruik van de iPad geeft mogelijkheden voor uw kind om meer op maat en 
zelfstandig te werken.          
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Om het bestellen van de iPad op een goede en veilige manier te laten plaatsvinden, heeft het 
Spaarne College i.s.m. onze leverancier Amac een webshop ontwikkeld.  
 
Koop 
Het Spaarne College heeft gekozen voor de iPad 2020 32GB, omdat die het beste aansluit bij 
het gebruik voor school door de docenten en leerlingen. Op deze iPad is een korting van 
toepassing, alleen bedoeld voor leerlingen/ouders van het Spaarne College.  
 
Verzekering en Pipetto iPad hoes 
De bestelling van de iPad in de webshop wordt gecombineerd met een verzekering voor de 
duur van 4 jaar en een degelijke valbestendige Pipetto hoes. Deze hoes is door de verzekeraar 
goedgekeurd en verplicht gesteld. Als de iPad opgestuurd moet worden voor reparatie geldt  
een eigen risico van € 35,- per schadegeval. Onze ervaring is dat er weinig schade en 
storingen zijn met een iPad, maar als er onverhoeds toch een reparatie nodig is, krijgt de 
leerling een leen-iPad via school. Zo ondervindt de leerling geen hinder tijdens de lessen. Dit 
kan gegarandeerd worden in combinatie met de verzekering. Op de iPad zit standaard 2 jaar 
fabrieksgarantie. Bij opgelopen schade wordt een beroep gedaan op de verzekering. 
 
Betaling in één keer voldoen   
Dit kan via Ideal, wat in de webshop wordt geregeld. 
De iPad wordt vervolgens voor de start van het schooljaar in augustus bezorgd op het Spaarne 
College. Daar wordt de iPad klaargemaakt voor gebruik en in de eerste schoolweek uitgereikt 
aan uw kind/pupil. 
 
Het aankoopbedrag (iPad + Pipetto hoes) inclusief de korting is € 390,05 bij betaling in één 
keer. Inclusief de € 9,95 aan administratiekosten komt het bedrag op € 400,- Het bedrag voor 
de verzekering van de iPad bij betaling in één keer bedraagt € 149,- voor 4 jaar. 
 
Betaling in termijnen 
Het is ook mogelijk om de iPad aan te schaffen door in termijnen te betalen. U betaalt de iPad 
dan in 48 maanden af. In dit geval sluit u een termijnbetalingsovereenkomst met 
Harmony/Amac af. Er gelden dezelfde voordelen en kortingen als bij directe koop. 
De iPad wordt vervolgens voor de start van het schooljaar in augustus bezorgd op het Spaarne 
College. Daar wordt de iPad klaargemaakt voor gebruik en in de eerste schoolweek uitgereikt 
aan uw kind/pupil. 
 
Indien u besluit via de betalingsregeling een iPad aan te schaffen, dan betaalt u per maand  
€ 12,81. Dit wordt in twee aparte incasso’s afgeschreven, € 9,32 voor de iPad incl. de hoes en 
€ 3,49 voor de verzekering. Het eerste afgeschreven bedrag van de verzekering valt door 
eenmalige administratiekosten € 9,95 hoger uit. Let op: het totaalbedrag via deze 
betalingsregeling komt hoger uit dan bij betaling ineens. Dit komt doordat u de mogelijkheid 
krijgt vanuit Harmony om de betaling in 48 maanden te voldoen. 
 
Bestelprocedure, vanaf 1 juni, webshop Spaarne College – Amac: 

1. Ga naar de volgende webshop: https://www.amac.nl/spaarnecollege 
2. Log in met de volgende gegevens, waarbij u het leerlingnummer - zoals bovenaan in de 

brief vermeld - en de geboortedatum vervangt door die van uw zoon of dochter: 
 
E-mailadres:  leerlingnummer@spaarnecollege.nl  

 Wachtwoord: geboortedatum leerling (dd-mm-jjjj, dus inclusief de streepjes)  
 

3. Na het inloggen kunt u in de webshop (nogmaals) alle informatie lezen die relevant is 
om een keuze te maken. 

4. Nadat u uw keuze bepaald heeft, klikt u op de knop “Bestellen” en volgt u de 
aangegeven stappen. 

 
Plaats uw bestelling uiterlijk 16 juli a.s. Tijdige levering in de eerste schoolweek is dan 
gegarandeerd.  
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Tot slot 
Indien er problemen van financiële aard zijn waardoor het voor u niet mogelijk is om een iPad 
voor uw kind aan te schaffen, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van 
het Spaarne College voor een afspraak (info@spaarnecollege.nl).  
 
Mocht u thuis nog een iPad hebben en deze willen gebruiken, dan zijn hier voorwaarden aan 
verbonden voor wat betreft type en leeftijd. Tevens zijn er een aantal consequenties waar u 
dan rekening mee moet houden, zie bijlage. 
 
Mocht u na deze brief nog andere vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar 
s.batou@spaarnecollege.nl. 
   
 
Met vriendelijke groet,  

 
W. Huiberts 
directeur Spaarne College 
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Bijlage: Gebruik eigen iPad - Voorwaarden en consequenties 
 
Wellicht heeft u al een eigen iPad liggen thuis. Het is mogelijk om deze iPad door school te 
laten installeren en configureren, zodat deze voor het schoolprogramma gebruikt kan worden. 
Om de iPad volledig te kunnen installeren met alle benodigde school apps, mag het iPad-model 
maximaal twee jaar oud zijn. Anders is de installatie van het schoolprofiel helaas niet mogelijk. 
Indien u twijfelt over het model, dan kunt u een mailtje sturen naar s.batou@spaarnecollege.nl 
met een heldere foto van de achterkant van de iPad (serienummer dient zichtbaar te zijn).  
 
 
Consequenties gebruik eigen iPad: 
 

- u geeft toestemming dat het beheer van de iPad bij het Spaarne College (afdeling ICT) 
komt te liggen voor de duur van de schoolperiode; 

- de iPad is niet verzekerd tegen schade. Bij schade aan de eigen iPad, kan er geen 
beroep worden gedaan op een leen iPad. Schade veroorzaakt door uw zoon/dochter aan 
de iPad is voor uw eigen rekening; 

- de iPad wordt eerst volledig gewist en naar fabrieksinstellingen gebracht, alvorens het 
onder beheer kan worden gebracht en het schoolprofiel geïnstalleerd kan worden. 

 
Het beheer is nodig om een aantal functionaliteiten van de iPad te waarborgen waaronder: 
 

- apps die door school worden betaald (in bulk), worden gepusht naar de beheerde iPad;  
- tijdens schooltijd bevindt de iPad zich in een beveiligde omgeving met een beperkte 

toegang tot apps en sites, waardoor de iPad ingezet wordt waarvoor deze bedoelt is: 
het ondersteunen van het leerproces binnen een onderwijssetting; 

- functionaliteit voor docenten om leerlingen tijdens de les via bijvoorbeeld de app 
‘klaslokaal’ in te zetten (hierdoor verandert de eigen iPad in een ‘privé schoolbord’); 

- het inzetten van de iPad als hulpmiddel voor dyslectische leerlingen tijdens lessen en 
toets momenten. 

 
 
Keuze eigen iPad 
 
Indien u een eigen iPad wilt inzetten, dan mag u deze in de 1e schoolweek bij ICT afgeven 
(tegenover de kantine). U dient dit formulier ondertekend te verzenden naar 
s.batou@spaarnecollege.nl, alvorens u in aanmerking komt voor het installeren van het 
schoolprofiel. 
 
 
 
Naam leerling:     Naam ouder/ verzorger: 
 
 
 
       
Datum:       Handtekening ouder/ verzorger:  
 
 
 
 
Serienummer iPad:  
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