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ICT op het Boni 
 
Geachte ouders, 
 
In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we 

volgend schooljaar meer gebruik zullen maken van ICT in 

de les als onderwijsondersteunend hulpmiddel. De laatste 

twee ouderavonden hebben we presentaties verzorgd om 

de plannen nader toe te lichten en hebben we u de 

gelegenheid gegeven om hierover vragen te stellen. We 

hebben deze avonden erg waardevol gevonden en willen u 

bedanken voor uw belangstelling. In deze nieuwsbrief leest 

u vooral over de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar. 

 

Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop 

ontwikkeld voor leerlingen/ouders van St. Bonifatiuscollege. Via deze webshop kunt u voor uw zoon of 

dochter een iPad met hoes aanschaffen tegen een aantrekkelijke onderwijskorting. Voor 

onderbouwleerlingen heeft het sterk onze voorkeur om de iPad via deze webshop te bestellen. Dan is 

het voor ons namelijk mogelijk om een vorm van beheer uit te oefenen op de iPads. Meer informatie 

over beheerde iPads vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

Let opLet opLet opLet op:  

Volgend schooljaar (schooljaar 17-18) werken  

we alleen in de volgende klassen met iPads:  

brugklas, 2de klas, 3-gymnasium en 4de klas.  

U hoeft alleen een iPad aan te schaffen als uw 

zoon/dochter volgend schooljaar in een van deze 

klassen zit. 

 
 
Webshop 

In de webshop kunt u kiezen uit 1 model, te weten: iPad. Deze is beschikbaar in 32 Gb en 128 Gb en in 

3 kleuren. Op deze iPad is een speciale korting van toepassing, alleen bedoeld voor leerlingen/ouders 
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van het St. Bonifatiuscollege. De korting op deze iPad is 10%. Amac geeft 3 jaar garantie op iPads en 

beschikt over 23 winkels waar u terecht kunt voor ondersteuning en service. 

 

In de webshop kunt u tevens kiezen voor de aanschaf van een degelijke valbestendige hoes. Wij 

adviseren u deze beschermhoes aan te schaffen, aangezien dit de kans op schade aan de iPad aanzienlijk 

verkleint. Deze is voor een gereduceerde prijs beschikbaar in de webshop. 

 

 

Eventuele kosten voor reparatie van 

technische mankementen of door 

andere schade die ontstaat aan de iPad 

komen voor uw eigen rekening. U kunt 

hiervoor zelf een verzekering afsluiten, 

of kiezen voor “Amac zelfverzekerd”, 

de verzekering die u in de webshop 

kunt afsluiten. Als u kiest voor een 

verzekering via de webshop is het 

verplicht om de aangeboden hoes (die 

goedgekeurd is door de verzekeraar) 

direct bij deze koop aan te schaffen. 

 

De betaling wordt in de webshop geregeld. De iPad wordt vervolgens binnen 14 dagen bij u 

thuisbezorgd.  

 

Graag hadden wij in de webshop de mogelijkheid van betaling in termijnen (aan Amac) aangeboden. 

Wij hebben ons bestuur gevraagd dat mogelijk te maken. Omdat hier een ingewikkelde financiële 

constructie voor nodig is, vraagt dit meer tijd dan voorzien. Betaling in termijnen is daarom dit jaar nog 

niet mogelijk. Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u wel de factuur voor de ouder- en 

deelnemersbijdragen (die u in oktober ontvangt) in termijnen betalen. Dat kan school namelijk zelf 

regelen.  

 

  

 
Ouders waarbij de financiering van de iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen contact 

op te nemen met Stichting Leergeld Utrecht. Deze stichting beheert een solidariteitsfonds voor 

Boni ouders. Zij hanteren heldere regels voor het toekennen van financiële ondersteuning. 

School heeft een bijdrage geleverd aan het “vullen” van dit fonds maar heeft geen invloed op de 

“uitbetaling” ervan. Nadere informatie via www.leergeldutrecht.nl. 
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Bestelprocedure webshop St. Bonifatiuscollege – Amac: 
 

1. Ga naar de volgende website: www.a-mac.nl/boni 

2. Log in met de volgende gegevens, waarbij u het leerlingnummer en de geboortedatum vervangt 

door die van uw zoon of dochter: 

E-mailadres:  leerlingnummerleerlingnummerleerlingnummerleerlingnummer@bonicloud.nl 

Wachtwoord: geboortedatumgeboortedatumgeboortedatumgeboortedatum leerling (dd-mm-jjjj, dus inclusief de streepjes) 

 

Het leerlingennummer is de gebruikersnaam voor leerlingen om in te loggen in Magister.  

Leerlingen die volgend schooljaar in de brugklas starten krijgen een apart bericht met daarop 

hun leerlingnummer.  

 

3. Na het inloggen kunt u op de webshop alle informatie lezen die relevant is om een keuze te 

maken. 

4. Nadat u uw keuze bepaald heeft, klikt u op de knop “Bestellen” en volgt u de aangegeven 

stappen. 

Plaats uw bestelling uiterlijk 5 augustus 2017.  

Tijdige levering voor het nieuwe schooljaar is dan gegarandeerd.  

 

 
    
Verstrekking persoonsgegevens Amac 

Om deze webshop met aantrekkelijke onderwijskorting beschikbaar te stellen was het noodzakelijk om 

enkele persoonsgegevens aan de leverancier Amac te verstrekken. Het gaat hierbij om: naam leerling, 

leerlingnummer, geboortedatum, geslacht en onder-/bovenbouw. Amac zal de gegevens voor niets 

anders gebruiken dan het mogelijk maken voor onze ouders om via de webshop in te loggen en de iPad 

met toebehoren aan te schaffen. Amac zal de persoonsgegevens dus onder geen beding doorspelen aan 

derden en de ouders zullen ook geen ongevraagde mails of andere berichten van Amac ontvangen 

anders dan die te maken hebben met een bestelling. De oudergeleding in de MR heeft hier op 8 mei 

2017 goedkeuring voor gegeven. 
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Beheerde iPad 

Een iPad die u bestelt via deze webshop wordt voor onderbouwleerlingen als een “beheerde” iPad 

uitgeleverd door Amac. Dit betekent dat hij automatisch gekoppeld is aan een programma waarmee wij 

als school specifieke instellingen, apps en content kunnen beheren. Dit maakt het voor ons mogelijk om 

van tevoren het juiste WiFi netwerk in te stellen, educatieve apps die we dagelijks zullen gebruiken 

automatisch naar de iPad kunnen sturen, en documenten te verspreiden die nodig zullen zijn tijdens  

de les.  

    

Het is voor ons belangrijk om hierin transparant te zijn. Het biedt ons, maar ook uw kinderen de 

gelegenheid om op een optimale manier gebruik te maken van iPad in het onderwijs. Wij hebben geen 

toegang tot de persoonlijke informatie op de iPad van uw kind, noch kunnen wij media (foto’s, video’s 

etc.) of gebruiksgegevens raadplegen. Ook zullen wij onze beheer mogelijkheden beperken tot het 

fysieke schoolterrein.  

 

Wij zullen buiten schooltijden geen invloed uitoefenen op de iPad. Uw iPad kan dus verbinden met uw 

thuisnetwerk, en u kunt eveneens uw eigen applicaties op de iPad zetten. Wij kunnen als school 

uitsluitend de door ons geplaatste apps, instellingen en content beheren. Het beheerdersprofiel kan 

verwijderd worden als uw zoon of dochter overgaat naar de bovenbouw of de school verlaat. 

 

Voor bovenbouwleerlingen zullen we de iPads niet beheren. Leerlingen zullen daar zelf onderwijsapps 

moeten installeren. We zullen leerlingen hier natuurlijk in begeleiden. 

 
Ergens anders een iPad aanschaffen 

We zullen u op geen enkele manier verplichten een iPad via deze webshop aan te schaffen. In verband 

met het beheer van de iPad heeft het onze voorkeur dat onderbouwleerlingen dat wel doen. Als u al 

een iPad thuis hebt liggen of u geeft de voorkeur aan een andere leverancier dan is dat ook mogelijk.  

De minimale iPad-specificaties zijn in dat geval:  

- iPad 4 (4de generatie) 16Gb  

- Minimale schermgrootte: 9,7 inch (dus geen iPad mini) 

 

Houdt u er wel rekening mee dat een iPad 4 mogelijk niet een hele schoolcarrière mee zal gaan.  

 

 
Eerste schooldag met iPad 

Om het beheerdersprofiel op de juiste wijze te installeren is het noodzakelijk de iPad in de eerste 

schoolweek van het nieuwe schooljaar opnieuw te installeren. De leerlingen zullen dit onder 

begeleiding op school doen. De bestaande media en apps kunnen daarna eenvoudig vanuit de iCloud 
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opnieuw op de iPad worden gezet. Voor deze herinstallatie is de iPad niet beheerd door school. Dit is 

een eenmalige actie en geldt alleen voor onderbouwleerlingen.  

 
Eerdere communicatie nalezen 

Op onze website www.boni.nl kunt u diverse communicatiestukken, powerpointpresentaties en 

visiestukken over het onderwerp ICT terugvinden. 
 
 
Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben kunt u contact opnemen met: 

Dhr. R. Coumans (ICT-coördinator) r.coumans@boni.nl 

Dhr. L. Koppers (ICT-coördinator) l.koppers@boni.nl 

Dhr. R. ten Broeke (conrector financiën) r.tenbroeke@boni.nl  


