Keuzeformulier
voor 1 havo/atheneum (HA) en 1 vmbo-tl/havo (TH)
bij het algemene aanmeldingsformulier 2018-2019
Het Twickel College in Delden kent al vijf jaar iPadonderwijs. Wij zien grote
voordelen in het werken met een persoonlijk device voor onze leerlingen.
Wij kunnen de aanschaf van een iPad niet verplicht stellen, maar raden de
keuze voor iPadonderwijs wel aan.
Met dit keuzeformulier willen wij in beeld krijgen wie er belangstelling heeft voor deelname aan de
mogelijke iPadklas(sen). Bij voldoende belangstelling voor iPadonderwijs zullen wij één of meer
iPadklassen vormen.
Voorwaarden deelname iPadklas












Dit keuzeformulier is uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018 in het bezit van de school.
De leerling en zijn/haar ouders/verzorgers zorgen na bevestiging van plaatsing in een iPadklas zelf
voor een iPad. Minimale systeemeisen: iPad Air 2 of nieuwer model, ten minste besturingssysteem iOS
11.2.5.
Voor aanschaf van apps voor het onderwijs is een iTunestegoedkaart van 25 euro nodig.
De leerling zorgt ervoor dat de iPad elke dag opgeladen mee naar school gaat en beschikbaar is tijdens
de les. De docent bepaalt tijdens de les wanneer en hoe de iPad wordt gebruikt. De iPad is zit bij
aanvang van elke les in de tas tot de docent toestemming geeft om de iPad te pakken.
De iPad wordt gebruikt zoals beschreven in de gedragsregels geldend op school. Het uitgangspunt
hierbij is dat Het Twickel College Delden er aan hecht dat de gebruikers van ICT-voorzieningen de
algemene maatschappelijke normen en waarden respecteren.
Bij herhaaldelijk verkeerd gebruik van de iPad, c.q. ongeoorloofde games en apps, kan de school, na
overleg met ouders, op de iPad beperkingen instellen die de mogelijkheid tot zelf installeren van apps
voor de leerling ongedaan maakt.
Het Twickel College Delden is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de iPad.

Wij raden u met klem aan om pas over te gaan tot aanschaf van een iPad op het moment dat u van
school een bevestiging van plaatsing in een iPadklas heeft gekregen.
Mijn zoon/dochter,
(voornaam :)

_____________________________________________________________________

(achternaam :) _____________________________________________________________________
kiest na akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden

⃝ Wel

⃝ Niet

voor plaatsing in een eventueel te vormen iPadklas op het Twickel College Delden.
Handtekening ouder/ verzorger voor akkoord:
Datum: ______ - 03 - 2018
Naam: ___________________________________________________________________________
Handtekening: _____________________________________________________________________

