
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Betreft: iPad als leermiddel 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de brugklassen vmbo-tl, havo, atheneum, Orfeo en de brugklassen van de international school 
werken leerlingen binnen de vakken en tijdens projecten met een iPad.  
De iPad wordt ingezet als aanvulling op het papieren boek en schrift. Het apparaat wordt, afhankelijk 
van de les, ingezet om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen en om differentiatie aan te 
brengen in lesstof en werkvormen. Leerlingen werken met een iPad die eigendom is van de 
ouder(s)/verzorger(s).  
 
De spelregels: 
 

1. Omdat er de komende drie jaar met dit apparaat gewerkt gaat worden, adviseren wij u het 
nieuwste model iPad aan te schaffen. Dit kan via de webshop van Amac met een 
aantrekkelijke korting. 

2. De iPad moet minimaal een geheugen van 32GB hebben. Afhankelijk van het privégebruik 
kan het handig zijn een geheugen van 128GB te kopen. Voor schoolwerk is het mogelijk om 
regelmatig op te schonen en materiaal online op te slaan, zodat er voldoende werkruimte 
overblijft. Beide modellen kunnen via de webshop besteld worden. 

3. Wij adviseren u om een stevige beschermhoes aan te schaffen. Let er hierbij goed op dat ook 
de achterzijde en hoekpunten beschermd zijn.  

4. Verzekering van de iPad tegen diefstal en schade is niet verplicht, maar wordt wel 
aanbevolen. Tip: bespreek met uw inboedelverzekeraar of de iPad voor een klein bedrag 
meeverzekerd kan worden. U kunt er ook voor kiezen om de iPad voordelig via Amac te laten 
verzekeren.  

5. We verwachten dat iedere leerling elke dag een opgeladen iPad bij zich heeft. Naast een 
stevige beschermhoes adviseren wij ook een stevige schooltas voor zowel de boeken als de 
iPad. De boekentas kan altijd in het kluisje opgeborgen worden mocht deze niet nodig zijn. 

6. De iPads op het CCC worden deels beheerd (zie ook bijlage “Een beheerde iPad, wat is 
dat?”). Dit om het onderwijsproces in de klas zo soepel mogelijk te laten verlopen en school 
en docent in staat te stellen elke leerling zo snel en makkelijk mogelijk te voorzien van alle 
benodigde programma’s op hun iPad. 
 

  



 
Amac 
Carolus Clusius College heeft een samenwerking met leverancier Amac om de Apple iPad en 
accessoires via een voordelige regeling aan te kunnen bieden. Hiervoor is er speciaal voor 
ouders/leerlingen van het Carolus Clusius College een webshop ingericht waarin u de iPad kunt 
bestellen. 
 
Amac is door Apple gecertificeerd als ‘Apple Solution Expert Education’. Dit houdt in dat Amac voldoet 
aan strenge regels om oplossingen aan te kunnen bieden binnen het onderwijs. Amac geeft 
bovendien standaard 3 jaar garantie op de iPad en beschikt over 46 winkels door heel Nederland 
voor service en ondersteuning. 
 
Aanbod iPad webshop 
Amac levert de iPad (model 2017) met 32GB of 128GB aan ouders/leerlingen van het Carolus Clusius 
College voor een speciale prijs à € 368,10 (32GB) en € 458,10 (128GB).  
De iPad is verkrijgbaar in de kleur zilver. 
 
In de webshop kunt u tevens kiezen voor de aanschaf van een degelijke valbestendige 

beschermhoes. Wij adviseren u deze beschermhoes aan te schaffen, aangezien dit de kans op 

schade aan de iPad aanzienlijk verkleint. Deze is voor een gereduceerde prijs beschikbaar. 

 
U kunt eenvoudig via iDEAL betalen en uw bestelling wordt binnen 14 dagen thuisbezorgd. 
 
Bestelprocedure webshop Carolus Clusius College – Amac: 
 

1. Ga naar de website van Amac: www.a-mac.nl/ccc 
2. Log in met de volgende gegevens, waarbij u het e-mailadres van school en de 

geboortedatum vervangt door die van uw zoon of dochter: 
 
E-mailadres: xxxxx1234@leerling.hetccc.nl 
Wachtwoord:  geboortedatum leerling (DD-MM-JJJJ, inc. streepjes) 
 

3. Na het inloggen kunt u op de webshop (nogmaals) alle informatie lezen die relevant is om 
een keuze te maken. 

4. Nadat u uw keuze bepaald heeft, klikt u op de knop “Bestellen” in het menu en volgt u de 
aangegeven stappen. 

 
Een bestelling plaatsen kan uiterlijk t/m vrijdag 5 augustus, daarna wordt de webshop gesloten. 
 
 
Vragen en contact 
Mocht u naar aanleiding van de informatie uit deze bijlage nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met:  
 
Mevr. J.M. de Jong: jmdejong@hetccc.nl Teamleider atheneum, Orfeo en International School 
Zwolle 
 
Dhr. N. Roffel:   nroffel@hetccc.nl, teamleider havo 1, 2 en 3  
 
Mevr. E. Ensing:  eensing@hetccc.nl, teamleider vmbo-tl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teamleiders onderbouw 
Carolus Clusius College 

 

http://www.a-mac.nl/ccc
mailto:jmdejong@hetccc.nl
mailto:nroffel@hetccc.nl
mailto:eensing@hetccc.nl

	Geachte ouder(s)/verzorger(s),
	In de brugklassen vmbo-tl, havo, atheneum, Orfeo en de brugklassen van de international school werken leerlingen binnen de vakken en tijdens projecten met een iPad.
	De iPad wordt ingezet als aanvulling op het papieren boek en schrift. Het apparaat wordt, afhankelijk van de les, ingezet om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen en om differentiatie aan te brengen in lesstof en werkvormen. Leerlingen werk...
	De spelregels:

