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Inleiding 

Digitale middelen zoals digitale leerlijnen en de iPad ondersteunen in 

toenemende mate het basisonderwijs. Wat betekenen deze 

ontwikkelingen? De stichting Fidarda, waaronder de St. Antoniusschool 

valt, heeft hierover nagedacht en plannen gemaakt. Deze nieuwsbrief geeft 

hier informatie over. 

 

Meer digitale ondersteuning 

Leermethodes met schoolboeken worden in 9 jaar afgeschreven en in 9 

jaar tijd verandert de maatschappij. Digitale leerlijnen kunnen sneller 

worden aangepast. In de toekomst zullen we meer digitale leerlijnen gaan 

gebruiken. De iPad is daarnaast het middel dat we breed willen invoeren 

om het onderwijs en het leerproces van de kinderen op een eigentijdse 

manier te ondersteunen. Met een iPad wordt het eigen leerproces 

maximaal gefaciliteerd en ondersteund. 

 

iPad mee naar huis 

De stichting wil alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 de kans geven in het 

bezit te komen van een iPad, die ook mee naar huis gaat. De iPad kan dus 

ook thuis gebruikt worden voor bijv. huiswerk of om eigen apps te 

gebruiken. 

Wij bieden hiermee meer aan dan waar het ministerie een vergoeding voor 

geeft en daarom vragen we de ouders een bijdrage voor de iPad die, als u 

dat wilt, uw eigendom wordt. 

 

iPad via de school/stichting 

De iPad via de school/stichting kost u minder dan in de winkel, omdat de 

stichting een deel betaalt. 

 

Wat kost het? (onder voorbehoud van prijswijzigingen) 

iPad Air 16GB (Winkelwaarde) € 400,- 

Beschermhoes (Griffin Survivor) €   49,- 

--------------------------------------------------- + 

Winkelwaarde   € 449,- 

Bijdrage stichting  €   97,- 

--------------------------------------------------- - 

U betaalt in totaal in 4 jaar € 352,00 

 

Welke bijdrage vragen wij van u? 

Gebruikersbijdrage per jaar                               €   88,- 

In 4 jaar betaalt u in totaal:  (4 x €88,00 =)     € 352,-  

Omgerekend betaalt u € 7,33 per maand. 

 

Na betaling van 4 termijnen bent u eigenaar geworden van de iPad. U 

betaalt in totaal € 97,- minder dan in de winkel. 

U kunt er ook voor kiezen om de iPad in één keer af te rekenen. U bestelt 

de iPad dan rechtstreeks via een speciale website. U hebt via de website de 

extra keuze om een iPad met 32GB of 64GB aan te schaffen. Uiteraard 

tegen een andere prijs. 

Vanwege organisatorische redenen geeft de stichting Fidarda de voorkeur 

aan het bestellen van de iPad via de website. 

 

Contact 

M: st-antoniusschool@ 

fidarda.nl 

T: 0599-413994 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar dat is nog niet alles: 

* De eigen schadeafhandeling van de stichting zorgt ervoor dat u zeker 

weet dat de iPad 4 jaar mee gaat. 

* Betaalt u in termijnen dan kunt u na elk jaar besluiten op te zeggen en de 

iPad in goede staat terug te geven. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 8 en 

besluit u aan het eind van groep 8 de iPad weer in te leveren dan heeft u 

één keer € 88,- betaald. 

* Er is een regeling voor gezinnen met meer dan 2 kinderen op dezelfde 

school. De iPad voor het derde kind kost dan € 100,- 

* In speciale gevallen kan de iPad betaald worden door Stichting Leergeld. 

Kijk op: www2.leergeld.nl/zuid-oost-groningen/  

* Zie ook: www.fidarda.nl 

Er wordt altijd gezocht naar een oplossing zodat alle kinderen mee kunnen 

doen. 

 

Heeft u al een iPad? 

Uw kind mag ook met een eigen iPad werken. We bedoelen hiermee een 

iPad van Apple (iPad 3, iPad 4, iPad Air) De iPad mini raden we af. Bij de 

inzet van de eigen iPad bent u zelf verantwoordelijk voor vervanging en/of 

reparatie. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, raden we het gebruik 

van een beschermhoes (bijv. Griffin Survivor) aan. 

 

Wanneer gaat onze school digitaal? 

Het is voor kinderen vaak leuk om met een iPad te werken, maar de 

vergaande ondersteuning met digitale middelen kan pas worden ingevoerd 

als de school en de leerkrachten er klaar voor zijn. Alle leerkrachten van de 

St. Antoniusschool hebben zich verdiept in het gebruik van iPads en de 

verschillende programma’s en apps die wie willen gebruiken. Ook de 

kinderen hebben al verschillende keren gewerkt met de iPadkist, waarin 16 

iPads zitten.  

De planning is om na de herfstvakantie de iPads in de groepen 3 t/m 8 

volledig in de lessen te integreren. De groepen 1 en 2 gaan regelmatig met 

de iPadkist werken die reeds op school aanwezig is. 

 

Meer informatie 

Tijdens de informatieavond op 14 september zullen alle leerkrachten de 

onderwijskundige kant van de iPads toelichten en zal Jeroen Hooijer (Ict-er 

Fidarda) de technische en financiële kant toelichten. 

Wij willen u alvast van harte uitnodigen voor deze avond en hopen dan al 

uw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden. 

 

Het Schoolteam St. Antoniusschool. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


