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“Nieuws vanuit het 

bestuurskantoor” is kopij 

voor de Nieuwsbrieven 

voor de scholen die bij 

de stichtingen Fidarda 

en Skod zijn 

aangesloten. 
 
 
 
 

 
 
iPad op school 

Het gebruik van een digitale 

leerlijn geeft kinderen de 

mogelijkheid zelf sturing te 

geven aan het eigen leer-

proces. Kinderen gaan meer 

samenwerken en elkaar 

helpen. Door het gebruik 

van digitale leerlijnen en de 

mogelijkheid dat een 

apparaat als een iPad biedt 

als ondersteunend middel 

voor het onderwijs, c.q. het 

leerproces van de kinderen, 

neemt de behoefte aan een 

dergelijk apparaat toe. De 

praktijk laat zien dat hun 

leer motivatie significant 

toeneemt en dat is al grote 

winst. 

Op een aantal scholen in 

Nederland wordt al gewerkt 

met iPads voor elke leerling 

in groep 3 t/m 8. Ze mogen 

die iPads ook mee naar huis 

nemen. Voor de kleuter-

groepen is er één iPad op de 

vijf kleuters beschikbaar 

gesteld door de stichtingen. 

Op de Theresiaschool en de 

school De Hoeksteen is al 

drie jaar ervaring met Math 

als digitale reken leerlijnen 

in combinatie met iPads). 

Hiermee waren de scholen 

één van de eerste 

basisscholen in Nederland 

die onderwijs ging geven 

ondersteund met een 

digitale leerlijn op basis van 

een onderwijsgedreven 

aanpak. 

Wat zijn de voordelen van 

‘ieder kind een eigen iPad’? 

Het leerproces van de 

kinderen speelt zich ook 

buiten de uren en de muren 

van de school af. Leren 

gebeurt allang niet meer 

alleen op de school, maar 

overal 24 uur per dag. Een 

eigen iPad geeft meer 

mogelijkheden om 

persoonlijke toepassingen, 

zoals e-mail en agenda te 

gebruiken en maakt het 

gemakkelijker de iPad weg 

te leggen. Wat het kind 

open had staan blijft 

beschikbaar en dat is anders 

dan bij een iPad die gedeeld 

wordt. De eigen iPad 

versterkt het eigenaar zijn 

van het eigen leerproces. 

De stichtingen Fidarda en 

SKOD ondersteunen de 

scholen onder andere door 

het aanbieden van de 

mogelijkheid om ieder kind 

(in groep 3 t/m 8) de 

gelegenheid te geven thuis 

en op school een iPad te 

gebruiken voor de onder-

steuning van het onderwijs 

en het leerproces van het 

kind. 

We willen alle kinderen 

op alle scholen van de 

stichtingen Fidarda en 

SKOD deze kans geven. 
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Het moment waarop deze 

mogelijkheid beschikbaar 

komt, verschilt per school. 

Over het tijdspad en de 

condities wordt u door de 

directeur geïnformeerd. 

Even wat voordelen van 
iPad-gebruik op een rijtje. 

• Een kind krijgt direct het 

resultaat te zien van een 

gemaakte oefening. 

• Kinderen kunnen meer 

invloed uitoefenen op hun 

leerproces, omdat ze zelf 

keuzes kunnen maken in 

een digitale leerlijn, zoals 

Math. Bijvoorbeeld de 

keuze om een instructie- 

filmpje niet of juist meer 

dan één keer te bekijken. 

• De kinderen vinken zelf 

hun leerdoelen af in de 

digitale leerlijn. 

• Kinderen kunnen zich 

aanmelden als expert en 

kunnen instellen of ze 

beschikbaar zijn om 

anderen te helpen of niet. 

 

In het nieuwe schooljaar  

gaan we een eerste stap 

maken met de invoering 

van I pads in onze school. 

Na de vakantie volgt op de 

informatieve ouderavond 

meer informatie. 

 

 

 

 


