Aankoopadvies iPads – Schooljaar 2021 - 2022
Advies/toelichting over welke iPad leerlingen van het tweede jaar (die naar het derde
jaar gaan) en nieuwe leerlingen dienen te beschikken.

Toestellen
Op de officiële website van Apple.be kan je kiezen uit 4 toestellen:

De school adviseert om een keuze te maken uit de volgende 2 toestellen:

iPad

•
•
•
•
•
•

SHD

kleur vrij te kiezen
minimum 32 GB opslag (al raden we het 128 GB model wel sterk aan.)
Wi-Fi
Oortjes of hoofdtelefoon
Geen 4G (cellular)
+ stevige beschermhoes

Aankoopadvies iPads

1

iPad Air

•
•
•
•
•
•

kleur vrij te kiezen
minimum 64 GB opslag
Wi-Fi
Oortjes of hoofdtelefoon
Geen 4G (cellular)
+ stevige beschermhoes

Extra toelichting:
Algemeen
Voor een goede werking adviseren we om alle iPads vanaf de iPad (2018) toe te laten.
Toestellen als iPad 3 & 4, iPad Mini 2 & 3, iPad Air (oud model) en Air 2 laten we wegens
de levensduur van de updates niet meer toe. Alle toestellen ouder dan iPad Air 2 worden
zelfs niet meer ondersteund in de laatste versie van iOS.

Groepsaankoop?
Neen! Leerlingen en ouders kunnen de iPad aankopen in een winkel naar keuze. De school
legt geen bepaalde winkel op.

Extra toetsenbord of niet?
De leerlingen maken nog veel notities op papier. Het aantal leerlingen dat werkt met een
toetsenbord is zeker in de minderheid. Het is voornamelijk een persoonlijke kwestie.
Leerlingen die wensen te werken met een toetsenbord mogen dit zeker doen.

Airpods en Apple Pencil
Het gebruik van een Apple Pencil of Airpods is net zoals een extra toetsenbord een
persoonlijke kwestie. De school verwacht niet dat je dit aankoopt of gebruikt. Leerlingen
die echter wensen te werken met Airpods of een Apple Pencil mogen dit zeker doen.

Extra info
Voor bijkomende informatie of vragen kan u contact opnemen met D. Beckers of M.
Vranken via SmartSchool.
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