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gepersonaliseerd leren 

aansluiten bij de 
levensfase 

  
de reeds beschikbare 

talenten  

de aanwezige voorkennis



Nadere uitwerking van 
de visie op Persoonlijk 

Leren  
op Sint Ursula

Start broedplaats

Pilotfase 

In overleg met MR is er 
gekozen voor een 
verlenging van de 

pilotfase

Verlengde pilotfase

Voor het eerst HAVO 
brugklassen die de 
iPad als didactisch 

hulpmiddel gebruiken

Koersvast
Activerende didactiek 
met behulp van een 

iPad is beleid van de 
school

De bovenbouw HAVO 
en VWO bevat voor het 

eerst klassen die de 
iPad als didactisch 

hulpmiddel gebruiken

Locatiebrede aanpak

1 op 3 leerlingen van 
de locatie gebruikt een 

iPad als didactisch 
hulpmiddel

Broedplaats Sint 
Ursula

Visie op  
Persoonlijk Leren

20
12

20
13

20
14

20
15

20
18

Voor het eerst 
brugklassen van alle 
schoolsoorten die de 
iPad als didactisch 

hulpmiddel gebruiken

Alle schoolsoorten

20
16

5e iCamp 
start in 2013 

44 Apple Teachers 

Diverse 
inspiratiemiddagen

Training

20
17

Activerende 
didactiek met 

behulp van 
een iPad



Activerende didactiek  
met behulp van een iPad

is niet



2013 - 2014 

15 docenten 

2018 - 2019 

95 docenten



2018 - 2019

• Alle soorten brugklassen incl. 
syntheseklas 

• 2 VMBO-T, 3 VMBO-T, 4 VMBO-T 

• 2 HAVO, 2 Atheneum,                     
2 Gymnasium, 2 Syntheseklas 

• 3 HAVO, 3 Atheneum,                     
3 Gymnasium 

• 4 HAVO 

• Diverse individuele leerlingen van 
klas 1 t/m 6 die de iPad 
ondersteunend aan het leerproces 
gebruiken



47 Apple Teachers 

3 Apple Distinguished 
Educators
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Stacked 
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Drop

























 via webshop Centralpoint  
richtprijs  

vanaf € 360 (iPad 2018, 32GB) 

Bij voorkeur minimaal iPad 2017 (5de generatie, 32 GB) 

Ouders/verzorgers volledig eigenaar,  
wel onder beheer school i.v.m lesmateriaal

Aanschaf iPad

iPad reeds in bezit



VMBO-T 
HAVO 

VWO (+) 

iPadklas en mixklas 

zo spoedig mogelijk bericht  
(na definitieve adviezen)

Plaatsing



Afleiding? Geen probleem!



• Alle iPads in beheer 

• Beheren apps 

• Aanmaken profielen m.b.t. 
afleiding 

• Teacher app voor docenten 

• Parent app voor ouders

Zuludesk



“meekijken op de iPads van leerlingen in hetzelfde lokaal”

Klaslokaal



Controle aan het einde van de les

Klaslokaal



Leerlingen met iPad in brugklas



Yes, kids love technology,  
but they also love Legos,  

scented markers, 
handstands, books  
and mud puddles.  

It’s all about balance.



De leerling aan het woord!



B i j  i n t e re s s e  o p  d e  a a n m e l d a v o n d e n   
( 1 1  e n  1 2  m a a r t )  i P a d  v e r m e l d e n

ipad@ursula.nl 

ursula.nl/iPad 

@iPadklasSSU

mailto:ipad@ursula.nl
http://ursula.nl/iPad

