Gedragscode iPad
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat de batterij van je iPad ’s morgens opgeladen is
dat je een hoofdtelefoon/oortjes bij je hebt
dat je een toegangscode en Touch-ID instelt
dat je het toestel en scherm schoon houdt en buiten bereik van eten en
drinken houdt
dat je je toestel nergens onbeveiligd achterlaat
dat de beschermhoes steeds rond de iPad zit
dat je tijdens de les de les niet stoort met het gebruik van je iPad
dat je je documenten bewaart in google drive en iCloud.
dat je “Zoek mijn iPad” activeert.
dat je zorgt dat je dat alle apps altijd geüpdate zijn
dat je altijd de laatste iOS versie op je iPad hebt staan (tenzij de docent heeft
aangegeven dat je even moet wachten)

•

dat je het geluid uitzet, tenzij de docent je toestemming geeft om het aan te
zetten.

•

dat je het wachtwoord van je Apple ID en je accounts van de school van
buiten kent.

Wat kan wel?
•

Je mag op je iPad je eigen apps installeren, maar er moet steeds voldoende
ruimte zijn voor de benodigde apps en documenten van de school

•

Je iPad meenemen op schoolexcursies als de begeleidende docenten dat
goed vinden.

Wat kan niet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je wachtwoorden uitwisselen of gebruik maken van iemand anders
wachtwoord
toegang verschaffen tot accounts van anderen
opzettelijk schade toebrengen aan je eigen iPad of aan die van een ander
je iPad uitlenen aan iemand anders
illegale software op je iPad downloaden of gebruiken
de datum en tijd van je iPad aanpassen
je iPad gebruiken voor strafbare activiteiten
ongepaste inhoud op je iPad installeren
bètaversies van iOS installeren.
mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/
extern) tijdens de lessen zonder toestemming van de leerkracht
wijzigingen aanbrengen aan de instellingen geactiveerd door de school
apps verwijderen die door de school geïnstalleerd werden
het MDM (Mobile Device Management)-profiel van de iPad verwijderen,
wijzigen of omzeilen.

