
 

© 2018 ICT Ichthus College Dronten  

Het gebruik van iPads op het Ichthus College Dronten 

Leerlingen op het Ichthus College krijgen van de school een eigen iPad in bruikleen. De 
iPad blijft eigendom van de school maar kan ook gebruikt worden voor privé-activiteiten.  
 
Het Ichthus College maakt gebruik van Zuludesk om de iPad van uw zoon of dochter te 
kunnen beheren. Om dit te realiseren is het nodig een Zuludesk profiel op de iPad te 
installeren. In de praktijk betekent dit dat de school apps op de iPad kan zetten en deze 
apps weer kan verwijderen wanneer deze niet meer nodig zijn.  
 
Tevens is Zuludesk nodig om tijdens de les de app “Klaslokaal” te kunnen gebruiken. 
Hiermee kan een docent apps blokkeren en digitale boeken klaarzetten tijdens de les. Na 
elke les wordt de blokkade automatisch opgeheven. 
 
Ook geeft Zuludesk u de mogelijkheid om als ouder apps te kunnen blokkeren als uw zoon of 
dochter thuis op de iPad aan het werk is. U kunt hiervoor als ouder/verzorger een inlog 
account van school ontvangen om in te loggen in Zuludesk Parent (www.zuludesk.com). 

 
Wat kunnen docenten wel en niet zien door het gebruik van 
Zuludesk? 
 
Docenten zien in Zuludesk : 

 Naam, leerlingnummer, klas, leerjaar en wachtwoord waarmee ingelogd is op 
Zuludesk (door de school gegeven). 

 De locatie van de iPad bij benadering. 

 De naam van de iPad, de iOS-versie, serienummer, geheugencapaciteit (hoeveel vrij), 
online status (wanneer voor laatst ingecheckt) en batterijgebruik (% opgeladen) 

 De door de school geïnstalleerde apps (alleen de aanwezigheid, niet het gebruik ervan 
of de content) 

 Door de gebruiker geïnstalleerde apps (alleen de aanwezigheid, niet het gebruik ervan 
of de content) 

Docenten zien niet : 

 Email, emailconversatie 

 Berichtenconversatie zoals WhatsApp, Facetime of sms 

 Contactpersonen 

 Agenda (inhoud) 

 Foto’s en video’s in de filmrol 

 Toegangscode 

 Geen enkele inhoud, frequentie of tijdstip van gebruik van apps 

 Data die is opgenomen door microfoon en camera 

 

 

 

http://www.zuludesk.com/


 

© 2018 ICT Ichthus College Dronten  

Protocol iPadgebruik 

In dit protocol beschrijven we de afspraken rondom het gebruik van de iPad op het 
Ichthus College Dronten. In alle situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de 
schoolleiding.  
 
Dit protocol maakt deel uit van de ‘Gebruikersovereenkomst iPad Ichthus College Dronten’. 

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, Snapchat, Instagram of 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 in-
houd is nooit toegestaan. 
1.4. De leerling zorgt er ten alle tijden voor dat er voldoende opslagruimte op de iPad aan-
wezig is om schoolapps te kunnen installeren. 
 
2. Het illegaal kopiëren van software, muziek, films of andere digitale bestanden is niet toe-
gestaan. 
2.1. Het illegaal toegang verschaffen tot (delen van) het netwerk of applicaties is niet 
toegestaan. 
2.2. Het gebruik van materiaal waar copyright op rust is niet toegestaan zonder toestemming 
van de auteur. 
2.3. Het downloaden en installeren van apps uit de Appstore is toegestaan, installeren van 
apps buiten de App Store is niet toegestaan. 
 
Gebruik en vervoer 
1. De iPad is een kostbaar apparaat. De leerling is zich hiervan bewust en gaat dan ook ver-
antwoordelijk om met de iPad. 
1.1. Ouders en/of leerling zien erop toe, dat de iPad elke dag volledig opgeladen meegeno-
men wordt naar school. 
1.2. De iPad wordt niet aan een computer gekoppeld (i.v.m. verspreiding virus). 
1.3. De bluetooth verbinding moet op school altijd aan staan i.v.m. de app “Klaslokaal”. 
 
2. Het vervoer van de iPad geschiedt op een dusdanige manier, dat deze geen schade op-
loopt. 
2.1. De iPad blijft te allen tijde in de door school geleverde hoes. 
2.2. De iPad wordt altijd vervoerd in een stevige tas of rugzak. Daarbij wordt erop gelet dat 
er zo minimaal mogelijk druk op het beeldscherm komt te staan. 
2.3. Er wordt voorkomen dat er vocht/drinken bij de iPad komt. Doe daarom geen drinken bij 
de iPad in de tas. 
 
3. De iPad wordt alleen gebruikt op momenten dat dit is toegestaan door de leerkracht in de 
les. 
3.1. De iPad is eigendom van school. Pimpen/opleuken van de iPad is niet toegestaan. 
 
Privacy 
1. De leerling gebruikt niet de iPad van een ander. Al het schoolwerk wordt op de eigen iPad 
uitgevoerd. 
1.1. De leerling leent de eigen iPad niet uit aan anderen. 
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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 tijdens de les is alleen toegestaan met uit-
drukkelijke toestemming van de leerkracht. 
2.2. Gemaakte filmpjes, foto’s en geluidsopnamen worden niet gedeeld via internet zonder 
de uitdrukkelijke toestemming van degenen die er zelf op staan en van 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. Wanneer er een storing of defect optreedt, meldt de leerling dit zo spoedig mogelijk bij 
het Servicepunt ICT. 
1.1. Wanneer de storing of het defect niet dezelfde dag kan worden opgelost, krijgt de leer-
ling tijdelijk een vervangende iPad in bruikleen. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde gebruiks-
voorwaarden en regels. De leen-iPad wordt weer ingeleverd zodra de eigen iPad gerepareerd 
is. 
 
Schade 
1. De verzekering van school betaalt 2 keer de eventuele schade aan een iPad. Er wordt bij 
elk schadegeval een eigen risico van € 55 in rekening bij de ouders/verzorgers gebracht. 
Voor elk hierop volgend schadegeval zijn de kosten volledig voor de ouders/verzorgers. 
1.1 Mocht de schade meer dan €400 aan de iPad zijn, dan krijgt de leerling een nieuwe iPad. 
Hier moet wel een nieuwe verzekering voor worden aangeschaft. De kosten voor de nieuwe 
verzekering bedragen €98,99 en worden bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. 
1.2 Wanneer de oplader, oplaadkabel of iPad hoes defect is, besteld school een nieuwe en 
worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de ouders/verzorgers. 
 
Overnemen iPad einde schoolperiode 
1.  Aan het eind van de schooltijd kan de iPad worden ingeleverd of worden overgenomen. 
In het geval dat de iPad wordt ingeleverd wordt de € 50,- borg terugbetaald mits de iPad in 
goede staat verkeerd met de oplaad accessoires. 
1.1 Wanneer er wordt gekozen om de iPad over te nemen, wordt de restwaarde min de €50 
borg in rekening gebracht.  
 
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar : icdigitaal@ichthusdronten.nl. 
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