
iPad-reglement  

Wat verwachten we van jou?  

•         de batterij van de iPad en de pen (Crayon) is ‘s morgens volledig opgeladen (In principe gaat 
de batterij dan de hele volgende dag mee en kan de oplader thuis blijven). 

•         je hebt elke dag hoofdtelefoon/oortjes bij. Deze oortjes of koptelefoon moet je zelf voorzien 

•         je beschermhoes zit steeds rond de iPad  

•         je iPad is voorzien van touchID en zescijferige code. Deze is steeds ingeschakeld.  

•         het geluid staat uit (tenzij je leerkracht je toestemming geeft)  

•         je kent het wachtwoord van je Apple ID en schoolaccounts (Smartschool, Office365 en 
Google) van buiten  

•         je laat je toestel nergens onbeveiligd achter  

•         het gebruik van je iPad ondersteunt het normale lesverloop, remt het niet af en wordt enkel 
gebruikt na goedkeuring of op vraag van de leerkracht (iPad blijft in de boekentas wanneer je 
deze niet nodig hebt)  

•         je bent ingelogd op het netwerk van de school  

•         Bluetooth staat steeds aan  

•         tijdens evaluatiemomenten waarbij iPad mag/moet gebruikt worden staat of ligt de iPad plat 
op de bank  

•         je neemt de ipad ’s avonds mee naar huis 

•         zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt op de iPad. Geen 
drinken of vocht in de buurt van je iPad 

Wat mag?  

•         op je iPad mag je eigen apps installeren, maar er moet steeds voldoende ruimte zijn voor 
benodigde apps en documenten van de school  

•         je iPad meenemen op schoolexcursies mag indien de begeleidende leerkrachten daartoe 
toestemming geven  

•         omdat de iPad een leermiddel is, mag het toestel tijdens de (avond)studie gebruikt worden 
(enkel en alleen voor studiedoeleinden)  

•         tijdens de middagpauze in het OLC als leermiddel 

Wat mag niet?  

•         je iPad gebruiken op de speelplaats en in de gang  

•         je paswoorden uitwisselen of gebruik maken van iemand anders paswoord  

•         toegang verschaffen tot accounts van anderen  

•         opzettelijk schade toebrengen aan je eigen iPad of aan die van een ander  

•         je iPad uitlenen aan iemand anders  



•         voor je achtergrondscherm storende, kwetsende of beledigende foto’s of foto’s met 
lesmateriaal (bij digitale toetsen = spieken) gebruiken  

•         illegale software op je iPad downloaden of gebruiken  

•         je iPad gebruiken voor strafbare activiteiten   

•         geluidsopnames, filmpjes of foto’s zonder toestemming van de betrokkene(n) maken of 
verspreiden (niet in de les, op school of ergens anders)  

•         cybercrime (pesten, stalken, uitlachen, …)  

•         mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/extern) tijdens de 
lessen zonder toestemming van de leerkracht  

•         wijzigingen aanbrengen aan de instellingen geactiveerd door de school  

•         apps verwijderen die door de school geïnstalleerd werden  

•         je iPad gebruiken voor zaken die in strijd zijn met de doelstellingen van de school of die het 
aanzien van het Go! Atheneum Aalst kunnen schaden. 

Gebruik sociale media  

•         je bent tijdens de schooluren niet actief op dergelijke media (tenzij je toestemming hebt van 
je leerkracht)  

•         je bent zelf verantwoordelijk voor wat je publiceert op die media  

•         we verwachten dat je, voor je iets publiceert, goed nadenkt of je er de school, het personeel 
of andere leerlingen niet mee kan kwetsen/schaden.  

•         alles wat je publiceert is terug te vinden, ook als jij het verwijderd hebt.  

Als je je niet aan deze afspraken houdt, zal de school maatregelen treffen. Dat kan in sommige situaties 
zelfs betekenen dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.  

iPad vergeten?  

Indien je je iPad vergeten bent of onvoldoende is opgeladen ga je voor aanvang van het eerste lesuur 
naar het Ipad-loket om een reserve-iPad. Indien dit een tweede keer het geval is wordt een mail naar 
je ouders verstuurd. Indien je een derde keer je iPad bent vergeten zal een sanctie volgen.  

Beschadiging, diefstal van iPad 

Je dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de 
iPad of de pen. 
Beschadiging, diefstal of vermissing van de iPad en de pen meld je zo snel mogelijk aan het 
iPad@atheneumaalst.be én zo snel mogelijk meld je dit ook aan het iPadloket op school. 

Als de schade veroorzaakt is door je gedrag of nalatigheid worden de kosten voor de reparatie of 
vervanging van de iPad bij je ouder(s)/voogd(en) in rekening gebracht. Dit geldt ook voor zoekgeraakte of 
kapotte opladers, hoes met toetsenbord of pen. De verantwoordelijke van het iPadloket neemt in een 
dergelijk geval contact op met je ouder(s)/verzorger(s) 

Defect aan de iPad en/of accessoires 



  

Wanneer de iPad niet werkt zoals het hoort, kan dit gemeld worden bij de leerkracht. Als het probleem 
niet dadelijk te herstellen is, krijg je – zolang de voorraad toelaat – tijdelijk een andere iPad. Je dient je 
daartoe aan te melden aan het iPadloket. 

Weet dat de iPad eigendom is van de school. De school beslist over de reparatie. Meld de schade 
onmiddellijk aan iPad@atheneumaalst.be én kom zo snel mogelijk (de eerste schooldag na het incident) 
naar het iPadloket van de school. 
De ouders of de leerling nemen in geen geval zelf initiatief om herstellingen te laten uitvoeren of zelf uit 
te voeren. 

Als er wat bijzonders met je iPad aan de hand is, wees dan niet meteen ongerust, we zullen helpen het 
probleem op te lossen. 

  

Als je als leerling je niet aan deze regels houdt, neemt de school contact op met je ouder(s)/verzorger(s). 

  

 


