Werken met iPads in de Humane wetenschappen

Werken met de iPad
Humane wetenschappers moeten op de hoogte zijn van wat er gebeurt
in de wereld rondom hen. De iPad is ons venster op de wereld. We
gebruiken hem in de lessen cultuur- en gedragswetenschappen voor
opzoekwerk, maar ook de cursus vind je er integraal op terug. Ook in
andere vakken wordt de iPad gebruikt, o.m. in wiskunde waar het het
grafisch rekentoetstel vervangt. De iPad is ter ondersteuning van het
lesgeven en vervangt de boeken niet.
We kiezen voor de iPad omwille van de vlotheid van werken, de
mogelijkheden (apps) en omwille van technische redenen. We
verwachten dat leerlingen beschikken over een eigen toestel.
Als je bewust wil kiezen voor Humane wetenschappen dan mag de
aankoop van een eigen iPad uiteraard geen hinderpaal vormen. Moest
dit toch het geval zijn, is een gesprek met de directie altijd mogelijk om
naar een oplossing te zoeken.

Waar moet je op letten als je een iPad gaat aankopen?
-

-

De enige voorwaarde is dat het laatste besturingssysteem (iOS) op je toestel kan
geïnstalleerd worden. Op die manier zijn we zeker dat de apps die we in de klas
gebruiken ook op jouw toestel zullen werken.
Alle andere keuzes (de grootte van het scherm, de hoeveelheid geheugen, met/zonder
4G, het modeltype, …) zijn persoonlijke keuzes!
We raden alvast wel een degelijke beschermhoes aan. Voorzie ook oortjes om
ongestoord tijdens de les te kunnen werken met geluids- en videofragmenten.

Een iPad kan je via de webshop van Apple bestellen of via de winkels van Switch (mét korting
via onze school: zie achterkant). Ook heel wat andere webshops bieden iPads aan, vaak ook
aan promoprijzen. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een zogenaamd “refurbished”
toestel online te kopen. Dit zijn tweedehands toestellen die door Apple zelf grondig werden
nagekeken en met garantie verkocht worden aan een lagere en dus interessantere prijs.

Kortingscodes Switch
In samenwerking met Switch, de officiële Apple premium reseller, zijn we erin geslaagd om
kortingen te verkrijgen voor de aankoop van jullie iPad. Elke student van de richting Humane
wetenschappen kan via de reguliere webshop (www.switch.be) een iPad en bijkomende
accessoires aan een voordelig tarief aankopen. De kortingen gelden enkel voor de volgende
toestellen:

iPad (6% korting)
MW742NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 32GB - Spacegrijs
MW752NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 32GB - Zilver
MW762NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 32GB - Goud
MW772NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 128GB - Spacegrijs
MW782NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 128GB - Zilver
MW792NF/A - Apple iPad 10,2 inch Wi-Fi 128GB - Goud

Accessoires (10% korting)
MX4U2ZM/A - Apple Smart Cover voor iPad (7e generatie) - Zwart
MXTF2ZM/A - Apple Smart Cover voor iPad (7e generatie) - Pacific
P030-49-7 - Pipetto Origami voor iPad 7e gen. - Zwart

Werkwijze
1) Stuur na je inschrijving in Humane wetenschappen een e-mail naar onze ICTcoördinator hans.swolfs@sint-jozefinstituut.be met de vraag om kortingscodes te
mogen ontvangen.
2) Surf naar www.switch.be
3) Via “Inloggen” kan je een account aanmaken.
4) Kies één van de iPads waarop korting is en voeg deze toe aan je winkelmandje.
5) Wanneer je naar de check-out gaat, kan je de kortingscode ingeven en zal de juiste
korting worden berekend.
6) Betaling dient meteen te gebeuren en de bestelling wordt aan huis geleverd.
Herhaal deze werkwijze voor het aankopen van een accessoire. Bij een aankoop kan je dus
niet tegelijkertijd beide codes gebruiken. Je moet twee afzonderlijke aankopen doen.

Als je nog vragen hebt, mag je die sturen naar:
Davy.jooken@sint-jozefinstituut.be
Willy.vandenreyt@sint-jozefinstituut.be
De leerkrachten humane wetenschappen

Peter.gaublomme@sint-jozefinstituut.be
Mattias.vanrobays@sint-jozefinstituut.be

