
Informatie ZuluDesk 

Afleiding door iPad? 
Geen probleem! 
We proberen de verantwoordelijkheid 
voor het proces ‘leren met behulp van 
de iPad’ bij de leerlingen te laten en 
hen daarin te begeleiden met onder 
andere mentorlessen. 

Een groot aantal leerlingen kan deze 
verantwoordelijkheid prima aan, wij 
zien in echter ook dat de leerlingen 
tijdens het leren op school en thuis 
afgeleid kunnen worden door de vele 
mogelijkheden van de iPad, zoals 
sociale media, berichten of spelletjes. 

Beperkingsprofiel 

Voor de leerlingen die moeite hebben 
met de afleiding van de iPad hebben 
we op school de mogelijkheid een 
beperkingsprofiel in te stellen. In dit 
beperkingsprofiel wordt aangegeven 
welke apps voor de leerling 
beschikbaar zijn en tussen welke 
tijden de leerlingen deze apps tot zijn 
beschikking heeft. Op deze manier 
kunnen games en social media tussen 
bepaalde tijden makkelijk uitgezet 
worden en kan de leerling zich beter 
concentreren op zijn schoolwerk. Na 
de ingestelde tijd komen de 
geblokkeerde apps vanzelf terug en 
heeft de leerling weer toegang tot de 
eigen geïnstalleerde apps. 

Profielen zijn aan iedere gewenste 
situatie aan te passen. 

!
Op dit moment worden onderstaande 
profielen het meeste aangevraagd 
door leerlingen en ouders.  

Beperkingsprofiel Schooldag 
Leerlingen hebben van ma-vr tussen 
07-19 uur alleen toegang tot de 
schoolapps, buiten deze tijden en in 
de vakanties (en weekends) hebben 
ze ook toegang tot alle apps die ze 
zelf geïnstalleerd hebben op de iPad. 

Beperkingsprofiel Huiswerk (lang) 
Leerlingen hebben van ma-vr tussen 
14:45 - 21:00 uur alleen toegang tot 
de schoolapps. Buiten deze tijden en 
in de vakanties (en weekends) 
hebben ze ook toegang tot alle apps 
die ze zelf geïnstalleerd hebben op de 
iPad. 

Beperkingsprofiel Huiswerk (kort) 
Leerlingen hebben van ma-vr tussen 
14:45 - 19 uur alleen toegang tot de 
schoolapps. Buiten deze tijden en in 
de vakanties (en weekends) hebben 
ze ook toegang tot alle apps die ze 
zelf geïnstalleerd hebben op de iPad. 

Mocht u hier meer over willen weten, 
dan kunt u altijd contact opnemen via 
iPad@ursula.nl  
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ZuluDesk Parent 

Naast de toepassing op school is er 
ook een oudermodule. ZuluDesk 
Parent is specifiek ontworpen voor 
ouders die hun kinderen willen 
begeleiden in het nemen van 
verantwoordelijkheid die het gebruik 
van een iPad bij het leren met zich 
meebrengt.   
Met ZuluDesk Parent hebben ook 
ouders en verzorgers de mogelijkheid 
om kinderen te helpen gefocust te 
blijven en te leren omgaan met 
sociale media, games en messages. 

Wanneer uw zoon of dochter 
huiswerk moet maken op een iPad, is 
het goed mogelijk dat hij of zij wordt 
afgeleid door sociale media, berichten 
of spelletjes.  
Met ZuluDesk Parent heeft u de 
mogelijkheid om alle social media en/
of games en/of media in 1 keer uit te 
schakelen gedurende een bepaalde 
periode. Op deze manier helpt u uw 
zoon of dochter met het omgaan met 
de afleiding van de iPad en het 
focussen op het schoolwerk. 
 

ZuluDesk Parent kan worden gebruikt 
op alle apparaten met een 
webbrowser, bijvoorbeeld op een 
computer of op een smartphone, via 

parent.zuludesk.com 
Voor iPad en iPhone is er een 
speciale Zuludesk Parent App 
beschikbaar in de Appstore. 

In het begin van het jaar hebt u 
allemaal de inloggegevens voor 
Zuludesk Parent ontvangen. Mocht u 
deze kwijt zijn, dan kunt u deze altijd 

opvragen via iPad@ursula.nl. 

!  
Voor een korte handleiding over de 
werking van ZuluDesk Parent 
verwijzen wij u graag naar https://
youtu.be/tLq-xbVB0SM  
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