Afspraken over de iPad

De iPad blijft van de school, je mag deze iPad gebruiken. Als je bij
ons van school gaat, moet je de iPad weer inleveren. Daarom zijn er
een paar afspraken waar je je aan moet houden. Zo blijft de iPad netjes.
1. Zorg dat je iPad opgeladen op school komt.
2. Laat je iPad altijd in de hoes zitten, hierdoor is de iPad beter beschermd.
3. Leg de iPad als je hem niet gebruikt in je laatje in de klas.
4. Je mag je iPad of je hoes niet versieren.
5. Je werkt op je eigen iPad.
6. Stop je iPad in een stevige tas of in een rugzak als je naar school of naar huis gaat.
7. Loop voorzichtig met je iPad in school.
8. Geen drinken of vocht in de buurt van je iPad. Dus kijk ook uit in je tas.
9. Laat niet aan iedereen zien dat jij met een iPad over straat loopt.
10. De iPad wordt op school alleen voor schoolwerk gebruikt, tenzij je toestemming hebt
van je leerkracht.
11. De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag
de tas of rugzak wel in een fietstas. Op de bagagedrager kan de iPad beschadigen
door het ‘rammelen’ van de fiets op het wegdek waardoor onderdelen los kunnen
trillen.
12. Bij storing vraag je aan je stamgroepleerkracht wat je moet doen.
We hopen dat je veel (leer) plezier beleeft met je iPad!

Als er wat bijzonders aan de hand is met je iPad, wees dan niet ongerust, een leerkracht van het iPadteam gaat er altijd van uit dat jij er niets aan kunt doen en zal je snel willen helpen. We verwachten dat jij
je aan de regels houdt. Eventueel zal er een gesprek met ouders/verzorgers komen.

