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ICT op het Boni
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit 3-havo en 3-atheneum.
Geachte ouders,
Afgelopen schooljaar hebt u waarschijnlijk al gehoord dat de school meer gebruik gaat maken van ICT
in de les. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw zoon/dochter bij overgang naar de 4de klas te maken
krijgt met de verandering op het gebied van de digitalisering van ons onderwijs. Concreet komt het er
op neer dat we de leerlingen in de 4de klas volgend schooljaar vragen een iPad bij zich te hebben in de
les. In deze nieuwsbrief leest u over de visie voor het gebruik van iPads in de les, de invoering en de
mogelijkheden wat betreft de aanschaf van de iPad. Later dit schooljaar ontvangt u nog informatie over
de mogelijkheid om een iPad te bestellen via een speciaal ingerichte webshop.
iPad als onderwijskundig middel
De iPad wordt op het St. Bonifatiuscollege ingezet als middel om maatwerk
aan te bieden, meer werkvormen in te
zetten, te automatiseren, digitaal te
toetsen, te differentiëren, individuele
vorderingen te zien, altijd over
lesmateriaal te beschikken, huiswerk te
maken, etc. Daarnaast worden leerlingen
op het St. Bonifatiuscollege opgeleid in
het gebruik van ICT omdat het een steeds
belangrijkere rol speelt in de huidige
beroepswereld. Als school zien we het als
onze taak om aan te sluiten bij de
hedendaagse maatschappij. ICT kan op deze manier bijdragen aan een actieve houding bij leerlingen en
we geloven dat we hiermee ons onderwijs aantrekkelijker maken en verbeteren.
Wij streven op school naar de beste combinatie van de iPad en boeken. Uit de evaluatie van de iPadpilot, die in het schooljaar 15/16 en 16/17 is doorgevoerd en de ervaringen die we dit schooljaar hebben
opgedaan, blijkt dat een digitale (interactieve en/of adaptieve) omgeving zowel door de docenten als de
leerlingen gezien wordt als een meerwaarde. Maar ook het schrift en een tekstboek blijven bestaan.
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Daarom streven de secties naar de ideale combinatie: tekstboek van papier, digitaal werkboek
(interactief en/of adaptief) op de iPad en een schrift voor aantekeningen en andere opdrachten.

De invoering van iPads
Het St. Bonifatiuscollege wil dat alle
leerlingen in het schooljaar 2019-2020
een iPad bezitten. Inmiddels bezitten
klas 1, 2, 3G en klas 4 een iPad. Volgend
schooljaar zal klas 1 t/m 5 de
beschikking hebben over een iPad. In de
tabel is zichtbaar hoe de invoering van
de iPad verloopt.

iPad aanschaffen
De iPad kan (vanaf medio juni/juli, u ontvangt hierover t.z.t. nadere informatie) bij een externe partner
(Amac) via een webshop op www.boni.nl aangeschaft worden. Via deze webshop profiteert u van een
onderwijskorting en heeft u tevens drie jaar fabrieksgarantie. U kunt, naast de iPad, kiezen voor een
stevige hoes en een verzekering.
U bent natuurlijk ook vrij een iPad aan te schaffen in een
andere winkel. Verderop leest u welke iPad wij adviseren. Als
u een goed functionerende iPad heeft liggen kan deze ook
gebruikt worden. Het is dan wel de bedoeling dat de iPad
helemaal beschikbaar gesteld wordt voor schoolwerk. Uw
zoon/dochter zal ook na schooltijd de iPad nodig hebben voor
het maken van huiswerk e.d.

Een nieuwe iPad met hoes kost momenteel ongeveer 400 euro. Ouders waarbij de financiering van de
iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen t.z.t. 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.
Voor alle ouders die geen iPad aan kunnen schaffen wordt een passende oplossing gezocht.
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Voor alle duidelijkheid; de aanschaf van een iPad door ouders is niet verplicht. De iPad is echter
noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is een leerling verplicht een iPad
bij zich te hebben in de lessen. Voor kinderen van ouders die geen iPad aan willen schaffen, stelt school
daarom een leen-iPad beschikbaar. De leerling kan de iPad elke dag voor het eerste uur afhalen en na
het laatste lesuur weer inleveren. Een leen-iPad is volgens ons echter verre van ideaal voor de leerling.
Het vraagt een bijzonder zorgvuldige (huiswerk-)planning omdat de iPad ook nodig zal zijn bij het
maken van (een deel van het) huiswerk. Wij streven er daarom naar dat zoveel mogelijk leerlingen
beschikken over een eigen iPad.

Advies technische specificaties
Ons advies voor de minimale iPad-specificaties zijn:

-

iPad Air 16 Gb

-

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

Vraag & antwoord
Is het school WiFi-netwerk voorbereid?
Voorafgaand aan de invoering van de iPad is een nieuw Wifi-netwerk op school aangelegd. In bijna alle
lokalen hangen access points voor een optimaal bereik. De belasting van het netwerk wordt door het
systeembeheer gevolgd. Door instellingen in het netwerk zullen website en toepassing voor schoolwerk,
zoals Magister, voorrang krijgen t.o.v. andere websites.
Waarom is de keuze voor de iPad gemaakt?
We zijn tot de keuze voor de iPad gekomen na schoolbezoeken, gesprekken met ervaringsdeskundigen
en eigen research. De belangrijkste overwegingen waren: de onderwijskundige mogelijkheden,
handzaam, opstarttijd, accuduur, kosten en betrouwbaarheid(zowel hardware als software). Mede door
de pilot zijn wij van mening dat de iPad hieraan voldoet en daarnaast het beste bij ons
onderwijssysteem, gebouw en visie past. De ontwikkeling in deze sector gaat erg snel, daarom houden
we deze markt goed in de gaten en zullen we heroverwegen als dat wenselijk is. Als u hier meer over
wilt lezen kunt u een mail sturen naar l.koppers@boni.nl.
Is er een verzekering mogelijk?
Het is mogelijk de iPad te verzekeren. U kunt hier bij het bestellen via de leverancier deze afsluiten.
Ook kan het zijn dat u op dit moment al verzekerd bent voor elektronica buitenshuis.
Kan ik ook een laptop meenemen?
Een laptop te gebruiken is niet mogelijk. We hebben als school hier niet voldoende voorzieningen voor.
Daarnaast neemt de laptop teveel ruimte op de schoolbanken in de beslag, waardoor de combinatie
digitaal werkboek, tekstboek en schrift niet mogelijk is.
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Hebben leerlingen minder boeken?
De leerlingen die nu al met een iPad werken, hebben minder boeken. Nog niet alle vakken hebben
digitale lesmethodes maar bij steeds meer vakken is het in ontwikkeling. Bij sommige vakken hebben de
leerlingen een tekstboek, een werkboek en een digitale lesmethode. De leerlingen kunnen dan
bijvoorbeeld thuis wel uit het tekstboek leren maar hoeven het niet perse mee te nemen naar school.
Moet ik een hoesje zelf aanschaffen?
We raden sterk aan om een hoesje zelf aan te schaffen. Er zijn hoesjes op de markt die ervoor gemaakt
zijn om tegen stootje te kunnen. Voor het afsluiten van een verzekering is het vaak verplicht dat de
iPad in een stootvaste hoes zit.
Kan een extern toetsenbord aangesloten worden?
Ja, dat kan. Er zijn vele toetsenborden op de markt die met de iPad samenwerken. Er zijn ook hoezen
waar een toetsenbord in verwerkt is.
Is het niet onveilig voor de leerlingen om met een dure tablet rond te lopen?
Deze vraag hebben wij ook gesteld op de scholen die we hebben bezocht in Amsterdam, Drachten,
Zeist en Zutphen. Daar zijn geen negatieve ervaringen wat betreft de veiligheid. Ook het afgelopen jaar
(tijdens de pilot) is er niets naars gebeurd. Uiteraard moeten de leerlingen wel de nodige zorgvuldigheid
betrachten.
Wat te doen bij schade?
Indien een iPad van een leerling schade heeft, dan is het mogelijk deze te laten repareren via de
leverancier (als u de iPad via Amac heeft aangeschaft). De leerling ontvangt tijdelijk via school een
leen-iPad.
Uiteraard is dit niet verplicht en kunt u ook zelf een reparateur inschakelen.

Contact
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief nog vragen hebben kunt u contact opnemen met uw (toekomstige)
afdelingsleider of de conrector financiën.
Dhr. P. te Molder (afdelingsleider 3A & 4V), p.temolder@boni.nl
Mevr. I. van Koppen (afdelingsleider 4H & 5H), i.vankoppen@boni.nl
Dhr. R. ten Broeke (conrector financiën,) r.tenbroeke@boni.nl

