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UITREIKING PLAQUETTE APPLE DISTINGUISHED SHOOL

Nadat we vier jaar geleden op onze school een pilot zijn gestart, bereikten we vorige week een 
mijlpaal: we zijn Apple Distinguished School geworden! Destijds begon een klas vol nieuws-
gierige leerlingen te werken met een eigen iPad. Vier jaar later is die pilot uitgegroeid tot een 
succes: de eerste lichting iPadleerlingen is vorig jaar met diploma van school gegaan, het aan-
tal klassen is inmiddels gestegen naar tien en ongeveer de helft van de startende brugklassers 
is aangemeld in een iPadklas. Vorige week was daar dan eindelijk de welverdiende kers op de 
taart: we mogen ons de komende twee jaar ADS noemen!

Afgelopen maandag waren we al vroeg met acht collega’s sterk onderweg naar Amsterdam om 
de plaquette die hoort bij dit mooie predicaat in ontvangst te nemen. Nadat we, enigszins over-
verhit en bezweet, aankwamen bij het kantoor van Apple, begon de feestelijke middag. We 
startten met champagne, bloemen en het officiële moment dat Vivian en Mark de plaquette 
mochten ontvangen voor Ursula. Daarna waren verschillende sprekers aan het woord, waaron-
der Ton van Garderen, de directeur van Apple Benelux. Alle sprekers benadrukten nogmaals hoe 
bijzonder het is om als een van de drie scholen als eerste in Nederland dit predicaat te krijgen 
en dat is het natuurlijk ook!  
De middag werd afgesloten met een borrel op het terras (daar was het tenslotte ook het weer 
voor..). Het was een heel bijzondere dag.

Woensdagmiddag stond in het teken van deze mooie toekenning. Onder toeziend oog van 
leerlingen, collega’s, pers en buitenstaanders schetsten Mark van de Mortel en Lucien Kester de 
weg die we hebben afgelegd en resulteerde in dit predicaat.  Ook was gedeputeerde Theunissen 
vanuit de provincie Limburg aanwezig om ons toe te spreken en een cheque van 1000 euro te 
overhandigen die volledig besteed zal worden aan het onderwijs met de iPad. Dit alles is vastge-
legd op camera en kan bekeken worden op de sites van 3ML, TVEllef en regio Leudal TV. 

Lindsay Op den Camp

http://www.3ml.nl/gemist.php?id=5846
https://www.youtube.com/watch?v=GFuRIWwT_7w&feature=youtu.be
http://www.regioleudal.tv/video/3169/
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