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Een nieuwe school, dat betekent:
• Een nieuwe klas
• Een mentor
• Een lesrooster
• Magister
• Boeken
• iPad
• Schoolspullen
• Route



Boeken bestellen
• Online bestellen
• Schoolcode
• Let op: juiste pakket!
• Bestellen vóór 13 juli!
• Boeken worden thuis bezorgd
• Licenties worden via Magister 

klaargezet
• Atlassen en woordenboeken



iPad op Effent
• Covid-19

• Activeren
• Differentiëren
• Samenwerken

• Loopbaanleren

• Blended leren!



De iPad
• De nieuwste iPad met ondersteuning voor de Apple pen. Keuze

uit 32GB en 128 GB.

• Managed Apple ID’s voor alle schoolzaken.
• Eigen Apple ID aanmaken voor eigen apps. Let op: leeftijd!
• Thuis: internetverbinding nodig

• Beheer op school via Zuludesk/Jamf



Apps en programma’s
• Office365 en Apple Works: 

§ OneNote: standaard voor schriften
§ Op beide veel online opslag (OneDrive en iCloud)
§ Beide ook op een computer beschikbaar (ook in geval van leen-iPads)

• Apps die nodig zijn voor school worden door school op de iPad 
gezet

• Toegang tot digitale methodes wordt door school geregeld, gaat
via Magister



De aanschaf
1. Via de webshop van school:

• Hoogste korting
• Levering op school en meteen in Zuludesk/Jamf
• Mogelijkheid huur
• Eventueel via Stichting Leergeld
• Na twee jaar terug tegen vast tarief

2. Zelf aanschaffen
• Stevige hoes erbij verplicht
• De iPad in de laatste week van de vakantie in de gesloten doos op school afgeven voor 

registratie in Zuludesk?Jamf
3. Bruikleen op school:

• Geen kosten aan verbonden
• De iPad blijft op school, er zijn leer-/werkplekken
• Raadzaam thuis wel beschikking over laptop/computer en internetverbinding te hebben
• Strookje uiterlijk 12 juni inleveren

















Belangrijk!
• Bestellen kan tot: 13 juli voor levering in eerste schoolweek
• De iPad is uw bezit, niet van school. School heeft alleen

gedurende het verblijf op Effent het beheer.
• Zuludesk/Jamf: de juiste apps op de iPad, sommige

mogelijkheden op school afgeschermd
• Zuludesk?Jamf parent voor thuis, inlogcodes komen via 

school
• Whitelist en blacklist: in uitzonderlijke gevallen mogelijk



Dyslexie
Hoe gaan we hiermee om?



Dyslexie protocol:

- Tijdverlenging bij toetsen
- Regeling moderne vreemde talen
- Audio-ondersteuning m.b.v. de iPad
- Audio boeken m.b.v. de LEX app
- Leesliniaal
- Remedial Teaching



Dyslexiepas



Tijdverlenging:

- Lesuur van 50 min
- Toetsduur 35/40 min



Regeling moderne vreemde talen:

- 2 beoordelingen

- Het gemiddelde van beide cijfers
wordt berekend en is het cijfer voor
de toets



Audio-ondersteuning

- Toetsen voor laten lezen kan MITS dat opgenomen
is in de dyslexieverklaring. Deze verklaring moet in het 
bezit van Curio effent zijn. Leerling moet dit ook bij aanvraag
dyslexiepas aangeven.

- Afspraak: als een leerling een toets voor wil laten lezen geeft
hij / zij dat tijdig door aan de docent. Dat is uiterlijk 1 week
voor aanvang van de toets. Tip: meld het op moment dat toets
wordt opgegeven.



Audio-ondersteuning

- Alle leerlingen die gebruik mogen maken van 
audio-ondersteuning gebruiken de iPad om toetsen voor te
laten lezen.

- De iPad heeft deze spraakfunctie standaard ingebouwd
in de instellingen.

- Leerling zorgt zelf voor oortjes en een opgeladen iPad.
- Het is aan de leerling om zelf vaardig te worden in het gebruik

van deze audio-ondersteuning.
- Tip: oefen het thuis eens een aantal keer samen.



Audio boeken

- We hebben al veel digitale methodes
- Ondersteuning bij het huis- en leerwerk
- www.dedicon.nl : bestanden voor de LEX-

app
- Bekostigd door school: zelf bestellen

en daarna declareren bij Curio effent
- Ouders kunnen vervolgens deze bestanden
zelf installeren



Leesliniaal

- Tekst vergroten
- Ondersteuningslijntje voor focus op regel
- Geen groot lettertype
- Deze kunt u zelf aanschaffen.



- Extra ondersteuning indien nodig
- Mentor
- Vakdocent
- Steunles
- RT 



Dinsdag 25 augustus
Meer info in laatste vakantieweek


