
 
 
 
 

CSW Bestevaêr CSW-afspraken voor iPad en mobiele telefoon 
 
Omdat we de laatste weken wat veranderingen hebben doorgevoerd, zetten we de 
afspraken nog even voor je op een rijtje: 
 
 
Mijn mobiele telefoon (geldt nog niet voor klas 3&4): 

• Ik laat mijn mobiele telefoon thuis, of ik lever hem aan het begin van de schooldag in bij de docent. 

• Wanneer ik de telefoon inlever, dan zorg ik dat ik hem uit heb staan. 

• Ik haal mijn telefoon na de laatste les weer op. 

• In het schoolgebouw gebruik ik mijn telefoon niet, ook niet als ik uit ben.  

• Ik loop niet met de telefoon in mijn hand over de gang of door de aula. 

• Wanneer ik me niet aan de regels over de telefoon houd, dan moet ik mijn telefoon inleveren en om 17 uur 
ophalen bij mevrouw Vdb, mevrouw Lwn of mevrouw Dbr (Vrije school). Zijn zij niet op school, dan haal ik hem op 
bij mevrouw Bosch of het LSP. Ook moet ik dan Telefoon-, en iPadregels overschrijven. 

 
Mijn iPad en internet: 

• Ik verbind mijn iPad met de WIFI van CSW 

• Ik gebruik geen hotspot. 

• Ik zet geen VPN op mijn iPad 

• Buiten de les mag ik spelletjes spelen op mijn iPad; offline of via de CSW-wifi 
 
Ik zorg goed voor mijn iPad: 

• Ik heb de iPad altijd bij me in een beschermende hoes. 

• Ik zorg ervoor dat de iPad iedere ochtend voor schooltijd voldoende is opgeladen. 

• Als ik de klas binnenkom, dan staat de iPad in sluimerstand en zit hij in mijn tas. 

• Ik gebruik een beveiligingscode op mijn iPad. 

• Ik ga zorgvuldig om met mijn iPad en laat hem nooit onbeheerd achter. 

• Ik loop niet met mijn iPad in mijn hand over de gang. 
 
Je iPad gebruik je in de les: 

• De docent bepaalt tijdens de les of en op welke wijze de iPad mag worden gebruikt. 

• Tijdens de lessen ligt mijn iPad gesloten op tafel. 

• Ik zet alle meldingen uit tijdens de les. 

• Ik zorg ervoor dat alle verplichte Apps op de iPad staan. 

• Het geluid van de iPad staat uit, behalve als de docent iets anders beslist.  

• Ik zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat wanneer de docent “Klaslokaal” gebruikt. 

• Ik zorg er altijd voor dat ik oordopjes of een koptelefoon bij me heb. 

• Ik mag mijn oordopjes of koptelefoon alleen gebruiken om muziek te luisteren als ik toestemming heb gevraagd 
aan de docent. 

• Het spelen van spelletjes is alleen toegestaan met toestemming van de docent. Het gebruik van een VPN is niet 
toegestaan. 

 
Mijn iPad en sociale media: 

• Ik stoor medeleerlingen niet door het sturen van berichtjes en facetime-verzoeken. 

• Ik maak geen foto’s, filmpjes en geluidsopnamen van anderen zonder toestemming. 

• Ik verspreid geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen via sociale media zonder toestemming van de betrokkenen. 
 
Ik kan altijd hulp krijgen: 

• Als ik vragen heb over mijn iPad dan stel ik die eerst aan mijn klasgenoten, docenten of coach. Daarna kan ik 
mijn vragen stellen aan de medewerkers van ICT. 


