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Informatie aanschaf iPad schooljaar 2021-2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u weet wordt het onderwijs op het Bonhoeffercollege vanaf de brugklas ondersteund 
met tablets (iPads). Om leerlingen goed voor te bereiden op het werken met de iPad is het 
belangrijk dat brugklasleerlingen direct aan het begin van het schooljaar een iPad hebben 
aangeschaft. 
Aangezien we ook komend schooljaar rekening moeten houden met veel 'onderwijs-op-
afstand' is het bezit van een goed werkend device van zeer groot belang! 
Dit schooljaar hebben wij weer een goede afspraak kunnen maken met onze leveranciers,  
de Fa. Switch en de Fa. Central Point. U kunt daar diverse types iPads en accessoires 
bestellen en tevens kiezen voor een verzekering en gespreide betaaloptie via Studywise van 
de fa. Switch. 
BELANGRIJK! 

• Op de startdag (dinsdag 24 augustus) neemt uw kind meteen al de iPad mee 
• Op de iPad moet een AppleID geïnstalleerd zijn (zie de BIJLAGE) 
• Installeer alvast via het AppleID de volgende Apps: 

o OneDrive 
o Word 
o Powerpoint 
o Excel 
o Outlook 
o OneNote 
o Zermelo 
o Magister 

Aanmelden op de diverse Apps met de school accounts, gebeurt op school. 

Welke iPad? 
In principe werkt elk type iPad op onze schoolomgeving. De iPad 1, 2, 3 en 4, Air1 en Air2 
zijn echter minder geschikt omdat het besturingssysteem van deze types niet meer te 
updaten zijn en diverse Apps niet meer optimaal op deze apparaten werken. De iPad mini 
(vanaf type iPad mini 5) is ook geschikt, maar raden wij niet aan vanwege het kleinere 
formaat beeldscherm. De veiligste keuze voor een iPad zijn de recent uitgebrachte iPads. 
Voor alle iPads geldt dat de simpelste uitvoering met WiFi (Apple iPad 25,9 cm (10.2") 32 GB 
Wi-Fi 5, 802.11ac) ruim voldoende is voor het gebruik op school. Voor het optimaal werken 
met Office365 (tekstverwerken, presentaties maken etc.), raden wij een bijpassend 
toetsenbord aan. 
Waarom nog steeds de iPad? 
De iPad heeft de afgelopen jaren bewezen een van de betrouwbaarste tablets te zijn. Er zijn 
weinig storingen, de batterij gaat lang mee en het gebruikersgemak is prima. Daarnaast 
ontwikkelt Apple van oudsher veel voor het onderwijs en dat doen ze nu met name voor de 
iPad. Zo heeft Apple nu een speciale App iTunesU ontwikkeld voor het maken van 
lessenseries en kunnen docenten hun eigen interactieve boeken maken via iBooks Author. 
Daarnaast werken de Office365 Apps ook prima op deze tablet. Op school werken wij 
momenteel intensief via Office365, ook met ons lesmateriaal. 
Dit zijn belangrijke redenen waarom wij ook komend schooljaar weer kiezen voor een iPad 
als hulpmiddel in de onderbouw (klas 1 t/m 3) voor ons onderwijs. 
De eerste drie leerjaren werken wij met de leerlingen dus uitsluitend met de iPad als eigen 
device en vanaf klas 4 staan wij onze leerlingen toe om eventueel met een ander device hun 
schoolwerk te maken. Deze devices moeten in de leerjaren 4 t/m 6 wel aan minimumeisen 
voldoen. Alle info wordt geplaatst op onze website www.bonhoeffer.nl. 

http://www.bonhoeffer.nl/
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Bestellen iPad via de leveranciers van school 
 
Via Studywise van de fa. Switch: 

Ga naar https://shop.studywise.nl.  
Klik linksboven bij “Kies hier jouw onderwijsinstelling/studie en vul daar “Bonhoeffer” in. Er verschijnt dan een 
logo van onze school en als je daar op klikt verschijnt de bestelwebsite. Naast iPads staan er ook laptops. Voor 
de onderbouw werken wij met iPads voor de leerlingen.  
 

Via Choose-it van de fa. Central Point:. 
Ga naar https://bonhoeffer.choose-it.nl.  
Klik op “Registreren” en maak met uw eigen e-mailadres een account aan. U komt dan in de portal. U kunt uw 
iPad bestellen via de knop “Assortiment” links bovenin. 
 

De websites zijn per 1 juni beschikbaar. Het staat u vanzelfsprekend vrij om zelf een iPad 
elders aan te schaffen of om een reeds aangeschafte iPad te laten gebruiken. 
 
BETALEN iPad 
 
Wanneer u via de bestelsite van één van de hierboven vermelde bedrijven tot aanschaf 
overgaat, zal uw betaling via iDEAL plaatsvinden.  
Wanneer uw financiële situatie de aanschaf van een iPad niet (geheel) mogelijk maakt, kunt 
u eventueel gebruik maken van één van onderstaande mogelijkheden: 
 

• Gespreid betalen 
♦ Via                           van de Fa. Switch (https://bc-castricum.studywise.nl) 

Gespreid betalen met een eerste aanbetaling en daarna lagere 
maandbedragen. 
 
 

• Regeling gemeente Castricum 
 
 Voor minder draagkrachtige ouders/verzorgers biedt de gemeente Castricum de 
 mogelijkheid van een financiële bijdrage voor aanschaf van leermiddelen.
 Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u, via de gemeente, een aanvraag 
 voor een tegemoetkoming indienen.  
 
 De kosten die de gemeente kan vergoeden: 

Aanschaf van leermiddelen en 
schoolreisjes voor kinderen op 
het voortgezet onderwijs.  

€ 150, - per kind per jaar. 
Kosten hoeven niet 
aangetoond te worden.  

 Het volgende criterium is hierop van toepassing: 
 Het inkomen mag niet meer zijn dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.  
 
 Contactgegevens: 
 Gemeente Castricum 
 Postbus 1301, 1900 BH  Castricum 
 Bezoekadres: Raadhuisplein 1 te Castricum 
 Telefoon: 14 0251 (geen netnummer nodig) 
  
 Voor overige gemeenten: informeer aldaar naar de eventuele tegemoetkomingen. 
 
 
 

https://shop.studywise.nl/
https://bonhoeffer.choose-it.nl./
https://bc-castricum.studywise.nl/
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• Noodfonds/Leenregeling 
 
 Mocht u financieel niet in staat zijn een tablet voor uw kind aan te schaffen dan kunt 
 u een beroep doen op het Noodfonds of de Leenregeling van het Bonhoeffercollege. 
 Een verzoek hiertoe dient u vóór donderdag 17 juni 2020 in te dienen bij 
 de heer Ron Hof (hoofd ICT) via ict@bonhoeffer.nl. 
 
AANBEVOLEN extra’s 
 

• Bescherming 
 

Om ervoor te zorgen dat de iPad optimaal beschermd is (ook tegen vallen) bevelen 
 wij een extra stevige beschermhoes aan. Eventuele merken en types kunt u onder 
andere terugvinden op de websites van onze leveranciers. 
 

• Verzekering en garantie 
 
Een eventuele verzekering en uitgebreide garantie is af te sluiten via de verkoper.  
Deze verzekering kunt u gelijk afsluiten bij de aankoop via de webshop.  
 In een aantal gevallen is een schade die aan een Apple Device is opgelopen te 
declareren bij uw inboedelverzekering. Bij veel inboedelverzekeringen is het 
tegenwoordig mogelijk een extra aanvulling op de verzekering af te sluiten.  
Voor meer informatie hierover raden wij u aan om contact op te nemen met uw  
verzekeraar.  
Mocht er tijdens een reparatie geen vervangend exemplaar door de verzekeraar of 
reparateur worden verstrekt, dan kunt u voor de duur van de reparatie (maximaal 2 
weken) een vervangend exemplaar van school lenen. 

 
 

• Back-up 
 
Het is verstandig om regelmatig een volledige back-up van de iPad te maken. Dit kunt 
 u gratis doen via het programma iTunes dat op elke PC of laptop te installeren is 
 (http://www.apple.com/nl/itunes/download/). Via iTunes is het ook mogelijk om grote 
updates op de iPad uit te rollen als je bijvoorbeeld te weinig ruimte hebt om dit op de 
iPad zelf uit te voeren. 

 
Tevens raden wij uw zoon/dochter aan om dagelijks een back-up van de belangrijkste 
 zaken op de iPad (E-mail, Contacten, Agenda, Herinneringen en Notities) in de 
iCloud  te maken. Deze is te vinden bij “instellingen” via het icoontje iCloud. 

 Van Apple krijgt u gratis 5 GB opslagruimte in de iCloud. Deze opslagruimte kunt u 
 eventueel (tegen betaling) uitbreiden, zodat u via de iCloud ook een volledige back-
 up van de iPad kunt maken. 
 
Vragen? 
Mocht u na het lezen van alle informatie nog met vragen zitten, dan kunt u een mail sturen 
naar de heer Ron Hof, hoofd ICT, via: ict@bonhoeffer.nl. Uiteraard is het ook mogelijk een 
persoonlijk gesprek aan te vragen. Mailt u dan ook even naar bovengenoemd e-mailadres 
met vermelding van uw telefoonnummer. De heer Hof zal dan, via mail of telefonisch, contact 
met u opnemen voor het maken van een afspraak. 
Alle informatie zal binnenkort ook te lezen zijn via de website van de school: 
www.bonhoeffer.nl.  

mailto:ict@bonhoeffer.nl
http://www.apple.com/nl/itunes/download/
mailto:ict@bonhoeffer.nl
http://www.bonhoeffer.nl/
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BIJLAGE 
            
 
                                       
Voor het gebruik van de iPad heb je het volgende nodig:  

 
• Voordat uw kind bij ons op school komt, is het noodzakelijk dat u zorgt dat er een Apple ID voor uw zoon 

of dochter is aangemaakt. Deze is noodzakelijk voor het inloggen op de iPad en voor voorzieningen, 
zoals iCloud, de App Store en iTunes Store en ook voor online-aankopen. Een Apple ID is een  
e-mailadres dat je gebruikt als identificatie voor een Apple account. Mocht er nog geen Apple ID zijn, 
dan maakt u er één aan tijdens de eerste installatie of via internet (https://appleid.apple.com) met een  
e-mailadres (en wachtwoord) van uw keuze. Hoe u een Apple ID kunt maken voor kinderen jonger 
dan 13 jaar, waarbij de betaalgegevens weggehaald kunnen worden, wordt vermeld op de 
webpagina https://support.apple.com/nl-nl/HT201084.. 

• Een internetverbinding (breedband wordt aanbevolen). 
 

Om de iPad met een computer te gebruiken, heeft u de volgende minimale eisen: 
• Pc met een 1-GHz Intel- of AMD-processor en 512 MB RAM; 
• Windows 10; 
• Voor een 64-bits-versie van Windows 10 is het 64-bits-installatieprogramma van iTunes vereist; 
• 400 MB vrije schijfruimte; 
• Een breedbandinternetverbinding voor het gebruik van de iTunes Store.  

De meest recente versie van iTunes (gratis) downloadt u via www.itunes.com/nl/download). 

De iPad configureren 
 
Om de iPad te configureren, schakelt u het apparaat in en volgt u de configuratie-assistent. 
Deze assistent leidt u door middel van schermaanwijzingen door alle stappen van de configuratieprocedure, zoals 
verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, inloggen met een gratis Apple ID of een Apple ID aanmaken, iCloud 
configureren en aanbevolen voorzieningen inschakelen, zoals 'Locatievoorzieningen' en 'Zoek mijn iPad'. 
 
Op school krijgt uw zoon of dochter uitleg over ons draadloos netwerk en de diverse school 
accounts (Office365, Magister etc.).  
 
Onze handleidingen staan ook op onze site www.bonhoeffer.nl/ict 
 
 
 
 
 
 

Korte handleiding installatie iPad Bonhoeffercollege 
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