Aan ouders/verzorgers van de nieuwe eerste klassers Lijsterbesstraat en Stationsstraat
Steenwijk, 21 juni 2016
Betreft: Bestellen iPad

Beste ouder/verzorger van {mailmerge_naamleerling},
Begin juni heeft u van ons een bericht gekregen over de invoering van de iPad en de
onderwijskundige doelen die we daarmee willen bereiken. Deze brief is na te lezen op onze
website. In deze brief is ook aangekondigd dat we u half juni informeren over de kosten en
de wijze van bestellen van de iPad. Daarvoor is dit e-mailbericht.
Aanschaf iPad
De RSG Tromp Meesters wil alle leerlingen zo voordelig mogelijk een iPad laten aanschaffen.
Daarom hebben we afspraken gemaakt met IT bedrijf Infotheek en met iDealnet, hun
partner voor gespreide betaling. Zij bieden het volgende aan:








iPad Air 2. Met 16Gb of 64Gb geheugen, een flinke korting van Infotheek en een
bijdrage van de school van € 100,-. De iPad wordt thuis afgeleverd;
Hoes. Verplicht bij een verzekering en gespreide betaling, anders dringend
aangeraden;
Verzekering. De verzekering geldt voor 3 jaar en kost afhankelijk van het
model € 110 of € 115 en heeft een eigen risico van € 50. De verzekering is niet
verplicht. Kijk goed wat uw huidige verzekering al dekt. Vooral naar wat uw eigen
verzekering dekt als er wat met de iPad gebeurt onderweg van en naar school.
Gespreide betaling. Dit gebeurt in 36 maandelijkse termijnen + borg (zie de tabel
hieronder). Als u kiest voor een gespreide betaling, zit in het termijnbedrag
automatisch een verzekering opgenomen. U bepaalt aan het einde van de looptijd of
u de borg terug wilt ontvangen of de iPad voor dat bedrag overneemt. Voor deze
leaseconstructie wordt geen toetsing gedaan bij het BKR of registratie van een
krediet, omdat de school de achterliggende leaseovereenkomst aangaat. Wel tekent
u voor het betalen van de 36 maandbedragen.
Overige accessoires. De webshop biedt de mogelijkheid extra accessoires te kopen.
Dit is een extra service en niet per se nodig.

Kosten
De kosten zijn in onderstaand schema samengevat:

iPad Air 2 – 16Gb
iPad Air 2 – 64Gb

Kosten

Hoes

€ 389
€ 469

€ 39,95
€ 39,95

Korting
school
-/- € 100
-/- € 100

Totaal te
betalen
€ 328,95
€ 408,95

Termijnbedrag Borg
X 36 mnd.
€ 13,21
€ 50
€ 15,68
€ 50

Mochten de financiën voor u een bezwaar zijn dan kunt u wellicht gebruik maken van de
mogelijkheden van de gemeentelijke sociale dienst. Als dat geen oplossing biedt, dan kunt u
in gesprek gaan met school en proberen we een passende oplossing te vinden.

Bestellen
Voor het bestellen van de iPad gaat u naar de webshop die Infotheek voor ons heeft
ingericht:
 www.educatiestore.nl/rsgtrompmeesters
 U dient zich de eerste keer te registreren. Gebruik het e-mailadres wat bij school
bekend is. Voor de controle is het leerling nummer handig.
Het leerling nummer van uw kind is: {mailmerge_leerlingnummer}
 Voor de schoolbijdrage van € 100 vult u in het winkelmandje de volgende
kortingscode in: {mailmerge_kortingscode}
Voor de gespreide betaling kiest u in het beginscherm van de webshop voor “Ik wil mijn
device gespreid betalen” of gaat u rechtstreeks naar de site van iDealnet via:
 https://portals.idealnet.nl/login.aspx?ReturnUrl=%2fOuderPortal%2fdefault.aspx
 U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord (u hoeft niet eerst te registreren!)
Gebruikersnaam: {mailmerge_gebruikersnaam}
Wachtwoord: {mailmerge_wachtwoord}

iPad instellen voor het eerste gebruik
De iPad wordt thuis afgeleverd. Om deze te kunnen gebruiken moet er een aantal
instellingen worden gedaan. Deze zijn stap voor stap beschreven in een PowerPoint (zie
bijlage). Het is handig om dit samen met uw kind thuis te doen. Als dat niet lukt, dan is er de
eerste week op school hulp om dit alsnog te doen.
Gebruiksvoorwaarden en Device Enrollment Program (DEP)
In de toegestuurde gebruiksvoorwaarden staat dat de school de door u gekochte iPad graag
in een beheerprogramma (DEP en het daaraan gekoppelde ZuluDesk) registreert. Dit biedt
de volgende voordelen voor u en ons:
 Als de leerling de iPad dan in gebruik neemt verschijnen alle voor school benodigde
apps op de iPad en is er toegang tot faciliteiten die door school worden aangeboden.





Door dit programma kunnen we in lessen het gebruik van de iPad beperken tot die
programma’s die nodig zijn voor de les. Daarnaast kunnen we informatie delen en
automatisch educatieve (betaalde) apps op de iPad installeren.
Thuis kunnen ouders ook gebruik maken van Zuludesk via een app op een ander
apparaat waarover we u informeren op de eerste ouderavond.

De school kan geen gegevens opslaan of gebruiken die niet rechtstreeks met de lessituatie te
maken hebben en kan geen gegevens ontvangen van camera, microfoon of beeldscherm van
de iPad. De microfoon en camera kunnen wel uitgeschakeld worden tijdens schooltijd als de
lessituatie daar om vraagt.
Na ingebruikname kunnen leerlingen allerlei andere programma’s installeren en gebruik
maken van de iPad zoals zij dit willen, mits er voldoende ruimte overblijft voor het educatief
gebruik. Zodra een leerling is uitgeschreven, wordt de registratie van de iPad verwijderd uit
het beheerprogramma.
Als u een iPad wilt gebruiken die niet via Infotheek is besteld, dan verzoeken we u een e-mail
te sturen naar icg@rsgtrompmeesters.nl. De iPad zal dan door de ICT-medewerkers
aangemeld worden in ‘ZuluDesk’. Daarbij hebben ze het serienummer van de iPad nodig. De
iPad zal volledig tot fabrieksinstellingen gereset worden om het aanmelden succesvol te
laten verlopen. Het is handig een back-up van te bewaren bestanden te maken.

Tot slot
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit
e-mailbericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van
de school. Voor vragen over de bestelprocedure kunt u terecht bij de klantenservice van
Infotheek: 0800-4528624. Voor vragen over de gespreide betaling kunt u inloggen op de site
van iDealnet en de instructievideo’s bekijken of bellen met 085-2734900
Met vriendelijke groet,

mevrouw Koen, afdelingsleider Junior College, klas 1
mevrouw Abrahams, afdelingsleider Praktijkonderwijs
de heer Vossebelt, afdelingsleider Vakcollege vmbo

Bijlage:
Handleiding iPad instellen voor eerste gebruik (klik op de link om de bijlage te openen)

Nota bene:
Dit is een no reply e-mail. Als u wilt reageren, klikt dan op de naam van de desbetreffende
afdelingsleider hierboven.

