Bijlage II: instructies iPad

Voor een goede start van het schooljaar is het belangrijk om leerlingen op weg te helpen met het
gebruik van de iPad. We doen dit op school in de eerste lesweek. Om deze introductie soepel te
kunnen laten verlopen is het van belang dat een aantal zaken van tevoren thuis wordt ingesteld.
Hieronder staat wat uw kind nodig heeft:

1. Een eigen e-mailadres.
2. Een Apple ID voor eigen gebruik. Dit is nodig om de apps te kunnen downloaden waarmee uw
kind straks gaat werken.
In deze bijlage treft u instructies aan. Een digitale versie van deze instructies is te vinden op de
website van de school (www.rsgslingerboslevant.nl) onder het menu ouders / schoolpost /
brugklas.
We adviseren om de stappen samen met uw kind te doorlopen en om de instructies door te nemen
voordat u van start gaat.
De eerste schooldagen zal uw kind regelmatig gebruik maken van de aangemaakte accounts. Het
kan handig zijn om een overzicht te hebben van de zojuist aangemaakte accounts, mailadressen
en bijbehorende wachtwoorden en dit op een veilige plek thuis te bewaren. Zo gaan de gegevens
niet verloren als uw kind onverhoopt een wachtwoord of mailadres vergeet. Uw kind kan dit
overzicht ook meenemen naar school.
Stap 1. Instellen Apple ID (iPad)
Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen zelf geen Apple ID aanmaken. Dit zal moeten gebeuren
door de ouders.
Wij adviseren om een Apple ID aan te maken zonder betalingsgegevens. Uw kind kan dan
alleen gratis apps downloaden.
Volg de onderstaande stappen voor het aanmaken van een Apple ID vanaf de iPad. Voor het
aanmaken van een Apple ID is ook een e-mailadres nodig. Gebruik een bestaande e-mail of
maak een nieuw adres aan bij Apple (iCloud.com). Zorg dat u dit adres bij de hand houdt.

1. Open de Appstore app op uw iPad.
2. Zoek een gratis app, bijvoorbeeld iTunes U.
3. Klik naast het item op

.

4. Tik op 'Maak nieuwe Apple ID aan' wanneer u wordt gevraagd in te loggen met een Apple
ID.

5. Volg de instructies op het scherm. Kies 'Geen' wanneer u wordt gevraagd de
betaalgegevens in te voeren. Raadpleeg https://support.apple.com/nl-nl/ HT203905 wat u
moet doen als 'Geen' niet verschijnt of niet kan worden geselecteerd.

6. Nadat u alle informatie hebt ingevoerd wordt u gevraagd de Apple ID via e-mail te verifiëren.
Zonder deze stap kunt u de Apple ID niet gebruiken.
Voor meer informatie over een account zonder betalingsgegevens:
https://support.apple.com/nl-nl/HT204034
Voor meer algemene informatie over Apple ID’s:

https://www.apple.com/nl/support/appleid/

Let op: Er is nog een derde, iets gecompliceerdere, mogelijkheid om een Apple ID aan te maken.
Dat is Delen met gezin. U kunt dan namens uw kind een Apple ID aanmaken.
Voor deze optie is ook een creditcard of ander betaalmiddel vereist.
informatie: https://support.apple.com/nl-nl/HT201084

Voor meer

Stap 2. E-mail account en koppeling met iPad mailapp

1. In verband met toepassingen die school gebruikt adviseren we om voor uw kind een
mailaccount aan te maken. Als u een Apple ID heeft aangemaakt voor uw kind, zit daar
automatisch een mailaccount bij. Een account bij een andere provider hoeft overigens ook
geen probleem te zijn. Tip: Zorg voor een duidelijk herkenbaar mailadres.
Dus niet prince2387@icloud.com, maar jan.jansen@icloud.com of j.jansen@icloud.com.

2. Koppel het mailadres van uw kind aan het mailprogramma op de iPad. Ga hiervoor op de
iPad naar Instellingen.

3. Kies Accounts en wachtwoorden
Kies Nieuwe account. Selecteer de e-mailaanbieder.
Kies Anders > Voeg mailaccount toe als de e-mailaanbieder niet in de lijst staat.

4. Voer de gevraagde informatie in.
De mail kan nu geopend worden via de standaard mailapp op de iPad.
Voor meer informatie: https://support.apple.com/nl-nl/HT201320

Stap 3. Overzicht van Accounts en Wachtwoorden
Gebruik voor het bewaren van accounts en wachtwoorden de sleutelhanger die standaard op een
iPad is geïnstalleerd of gebruik de app SecureSafe. Voor beide methodes vindt u hieronder de
handleiding.

A Sleutelhanger activeren.

1. Ga naar de app Instellingen.
2. Kies helemaal bovenaan voor de Apple ID.
3. Ga naar iCloud.
4. Ga naar sleutelhanger en zet deze aan.
5. Volg de gevraagde stappen.

B De app SecureSafe
Ga naar de Appstore App.
Zoek de app SecureSafe en open deze.
Kies voor CREATE ACCOUNT en volg de gevraagde stappen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind toegang heeft tot de sleutelhanger of tot SecureSafe? Zo
kunnen wij samen met uw kind de benodigde apps downloaden, installeren en activeren.

