Bij deze brief zitten 3 bijlagen. Wilt u de bijlagen 1 & 2 inleveren op school bij de
administratie, of bij de mentor van de leerling voor 2 september 2022?
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IPADKOSTEN

De bruikleenkosten, inclusief goede hoes en verzekering, bedragen € 100,- per jaar. Na
drie betalingen, dus drie schooljaren, is de iPad eigendom van de leerling/ouders.

Het Tender College betaalt ongeveer 46% van de totale kosten van de iPad:
Totale kosten voor school: iPad (€389,-), hoes (€50,-) en verzekering (€120,-)

€ 559,-

Totale kosten voor leerling over 3 jaar (3 keer € 100,-)

€ 300,-

Voordeel (bijdrage betaald door school)

€ 259,-

Leerlingen die eerder van school gaan, kunnen gebruikmaken van de volgende regeling:
€ 100,- voor elk jaar eerder dan de volle 3 jaar. Voorbeeld:
Na 1 jaar gebruik

Na 2 jaar gebruik

Na 3 jaar gebruik

€ 200,-

€ 100,-

€ 0,-

Voorwaarde is wel dat er € 100,- per jaar is betaald, voorafgaande aan de overname.

ict@tendercollege.nl
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Het gaat om een iPad 64GB 9th gen. (het nieuwste model uit 2022) met een
goede NutKase hoes.
In het schooljaar 2015/2016 startte in leerjaar 1 het gebruik van iPads in de klas
als pilot. Veel leerlingen, leerkrachten, directieleden en ouders waren en zijn
enthousiast over het gebruik van de iPad in alle lessen!
De iPad ondersteunt de schoolboeken, maar vervangt ze niet!
De iPad is voor het Tender College het meest betrouwbare device gebleken, ook
is de iPad erg makkelijk in het gebruik.
De iPad is in bruikleen. Daarom dient er een bruikleenovereenkomst getekend te
worden, alvorens de iPad in ontvangst kan worden genomen. Deze overeenkomst
staat in bijlage 1.
De kosten voor het gebruik op school en thuis, inclusief hoes en verzekering, zijn
€ 100,- per jaar. In bijlage 2 kunt u aangeven hoe u dit wilt betalen.
Een leerling kan ook een eigen iPad gebruiken, maar deze moet dan wel minimaal
een 5th gen. iPad zijn met 32Gb opslag. Tevens moeten wij dan wel tijdelijk een
profiel installeren, zodat we de iPad kunnen beheren.
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EVEN WAT PUNTEN OP EEN RIJ:

INFORMATIE IPAD

Op het Tender College maken aankomend schooljaar alle leerlingen tijdens de lessen
gebruik van een iPad. Met de iPad zetten wij vooral in op gepersonaliseerd leren en
gedifferentieerd werken. We zetten in op blended learning (dus werken met boeken met
de iPad als ondersteuning). De leerling heeft de iPad in bruikleen. Hier zijn kosten aan
verbonden.

Tender College IJmuiden

INFORMATIE IPAD OP HET TENDER COLLEGE

BEHEER

Onze iPads gaan we beheren met Jamf School. Jamf School geeft ons de mogelijkheid om de iPads
te beheren in de les zodat de iPads vooral gebruikt worden voor schooldoeleinden. Op deze site
staat meer informatie over Jamf School: https://www.jamf.com/nl/producten/jamf-school/
VERZEKERING – EIGEN RISICO

De iPad is verzekerd via school. Tijdens het eerste jaar heeft de iPad fabrieksgarantie. Problemen met de
iPad die zijn onstaan tijdens normaal gebruik worden door school opgelost zonder extra kosten.
Voor een iPad met een gebarsten scherm of een ander defect door verkeerd gebruik (schade door schuld)
is er het volgende eigen risico van kracht:
1ste incident
de

€ 75,-

2 incident

€ 100,-

3de incident (en alle volgende incidenten)

€ 125,-

Ter info: Het vervangen van een scherm kost de school ongeveer €130,•

Extra informatie staat in de bruikleenovereenkomst (bijlage 1)

APPLE ID
Alle leerlingen krijgen een eigen managed AppleID van school met 200gb opslag. Met deze ID is het niet
mogelijk eigen apps te installeren! Voor het installeren van eigen apps, heeft de leerling een eigen AppleID
nodig. Het maken van een AppleID kan alleen thuis met hulp van ouders/verzorgers. U kunt ook als
ouder/verzorger een AppleID aanmaken voor uw kind: https://www.apple.com/nl/families/
VRIJDAG 2 SEPTEMBER - IPAD DAG
Elke nieuwe eersteklasleerling van wie de betalingsregeling en bruikleenovereenkomst ontvangen zijn,
krijgt tijdens deze dag in de introductieweek zijn of haar iPad uitgereikt. Na de pauze om 10:15 uur
ontvangen de leerlingen hun iPad, nieuw in de doos! Tot 13:00 uur zijn we bezig met het inrichten van de
iPads zodat de leerlingen op maandag 5 september meteen aan de slag kunnen tijdens de les!
VRAGEN?
U kunt nu al bij school met uw vragen of opmerkingen terecht. Gebruik hiervoor alstublieft het e-mailadres:
ict@tendercollege.nl of bel naar het nummer: 0255-727007

Met vriendelijke groet,
Joost Goede
Docent ICT
ICT-Coördinator
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