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Groot nieuws: Sint Ursula toegetreden tot het selecte 
gezelschap van Apple Distinguished Schools!  
 
Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn, mag 
met gepaste trots aankondigen dat de school door 
Apple erkend is als Apple Distinguished School. Dit is 
een zeer unieke certificering voor scholen. Op dit 
moment zijn er slechts drie scholen in Nederland die 
dit predicaat toegekend hebben gekregen. Overigens 
zijn er wereldwijd slechts 400 scholen in 29 landen 
die dit predicaat mogen voeren. Het Apple 
Distinguished Program is exclusief voor scholen die 
voldoen aan Apple’s criteria voor onderwijsinnovatie, 
leiderschap en innovatieve excellentie. De toegelaten 
scholen moeten voorbeelden zijn van Apple’s visie op 
uitmuntende leeromgevingen. Sint Ursula zoekt continu naar mogelijkheden om de 
betrokkenheid en het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Om toegelaten te worden 
tot de exclusieve groep van wereldwijde scholen die zich Apple Distinguished School mogen 
noemen heeft de school een langdurig en intensief traject bewijs moeten leveren op de 
volgende gebieden: visionair leiderschap, innovatief leren en lesgeven, professioneel leren, 
overtuigend bewijs van succes en een flexibele leeromgeving. Directie en medewerkers zijn 
zeer trots op het resultaat en een passende traktatie kon natuurlijk niet uitblijven!  
 
 

Apple Teacher Meeting  
 

Donderdag 16 maart om 15 uur stonden een zevental 
enthousiaste Ursula Apple Teachers in Roermond op 
het perron te wachten op de intercity naar Amsterdam. 
Op het programma stond een ontmoeting met enkele 
Apple Professional Learning Specialists. Bij aankomst in 
de altijd gezellige hoofdstad was iedereen hongerig en 
dorstig dus moest er eerst gezorgd worden voor de 
inwendige mens. Na een overheerlijk gebraden 
kippetje en een biertje vervolgden we onze weg 
richting het NH-hotel. Daar aangekomen werden we 
welkom geheten door een zeer vriendelijke Britse 
stagiaire en mochten we even wachten onder het 
genot van een drankje. De Apple People bestonden 

o.a. uit Jennifer Marshall, Richard Teversham en Peter Ford, allen werkzaam bij Apple in 
Londen. Ze waren erg enthousiast over het feit dat onze school reeds 36 Apple Teachers telt. 
In informele setting kregen we een kwartier de tijd om iets voor te bereiden en dit 
vervolgens kort aan elkaar te presenteren. Het hele idee achter Apple Teacher is dat het zeer 
laagdrempelig is en jou uitdaagt om creatief te zijn, de techniek erachter is van 



 

 

ondergeschikt belang. Het is erg leuk om te zien wat iedereen doet in de les en het 
enthousiasme van de collega's en de mensen van Apple werkt aanstekelijk. Je kreeg meteen 
zin om aan de slag te gaan en nieuwe dingen uit te proberen!  
 

Inmiddels 36 Apple Teachers en 3 Apple Distinguished 
Educators op Sint Ursula  
 
In januari 2017 werd in Nederland het Apple Teacher 
Program geïntroduceerd. Een programma waarbij 
docenten met behulp van interactieve boeken hun 
vaardigheden op de iPad kunnen bevorderen. Op 
dinsdag 11 april werden 36 collega's, die in de 
afgelopen periode in eigen tijd het Apple Teacher 
Program doorlopen hebben, in het zonnetje gezet. 
Uit handen van onze directeur dhr. Kester ontvingen 
onze 36 collega's een Sint Ursula Apple Teacher 
certificaat en een gezonde appel ;). Dat is nog niet 
alles: dhr Ramaekers (LO) en dhr Van de Mortel 
(teamleider VMBO-T) kregen vorige week te horen dat zij zichzelf Apple Distinguished 
Educators (ADE) mogen noemen. ADE’s zijn docenten of leidinggevenden die anderen 
kunnen laten zien hoe ze hun onderwijs kunnen afstemmen op de behoefte van de 
individuele leerling. Voor meer informatie omtrent Apple Teacher zie 
http://www.apple.com/education/apple-teacher/ .  
 

Update ZuluDesk Parent 
 
In de vorige iPad Update stond een artikeltje over Zuludesk Parent. Inmiddels is er een 
update verschenen. In de nieuwe versie van Zuludesk Parent is het mogelijk met 1 handeling 
alle social media, games of media uit te schakelen. Dit voorkomt afleiding door de bekende 
apps tijdens het maken van huiswerk. Meer informatie is te vinden via onderstaande link. 
 
https://zuludesk.com/nl/functionaliteit/zuludesk-parent/ en  
https://vimeo.com/212094116 (video) 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met iPad@ursula.nl  
 

Uit de praktijk: ezelsbruggetjes & Padlet  
 
Tijdens een mentorles over ezelsbruggetjes wordt in klas H2a de app Padlet gebruikt. Padlet 
is een gratis app, een soort digitaal prikbord met allemaal briefjes erop. Iedereen kan het 
prikbord op elk gewenst moment zien op z’n telefoon of iPad.  
 
Dit was de opdracht:  
Iedereen gebruikt weleens ezelsbruggetjes, of het nou bij wiskunde, Frans, geschiedenis of 
natuurkunde is. Misschien kunnen de ezelsbruggetjes van jouw klasgenootjes jou ook helpen! 
Daarom gaan we in deze les zoveel mogelijk ezelsbruggetjes bedenken en die met elkaar 
delen. Je mag ezelsbruggetjes zoeken via internet maar als je er zelf één weet is het nog 
beter. We gaan al deze ezelsbruggetjes verzamelen en in Padlet zetten. Je kiest de twee 
ezelsbruggetjes die jij het handigst vindt en zet die erop. We maken eerst een verdeling per 
vak, zodat we een beetje afwisseling hebben. Ga per vak in groepjes van max 4 leerlingen bij 
elkaar zitten en bedenk/ zoek ezelsbruggetjes voor dat vak. Als iedereen klaar is: welke vind 
jij het echt het allerbeste?  



 

 

 
 
Natuurlijk kunnen er gaandeweg nieuwe ezelsbruggetjes worden toegevoegd. Het resultaat 
ziet er dan als volgt uit:  
 

 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
iPadteam 
SG Sint Ursula locatie Horn 
 
E-mail: ipad@ursula.nl 
Volg het iPadteam op Twitter: @iPadklasSSU 
Volg de iCoaches op Twitter: @iCoachUrsula 
Volg de artikelen over de iPadklassen op de speciale website: www.ursula.nl/iPad 
 


