
 

 
Bijlage A: Formulier iPad keuze  2019-2020 
 

 

Device Ondersteund Daltononderwijs 
In het schooljaar 2019-2020 werken de leerlingen op het Dalton Lyceum Barendrecht met een iPad als 

hulpmiddel in de les. Wij willen u als school helpen en bieden een aantal opties aan waaruit u een 

keuze kunt maken. Graag vernemen we van u welke optie u gaat gebruiken zodat wij ons hierop 

kunnen voorbereiden. 

 

Naam:  .......................................................................................................................................... 

 

Ouder van:  .......................................................................................................................................... 

 
Wij kiezen voor optie (s.v.p. aankruisen): 

□ 
iPad wordt 

aangeschaft 
(eventueel via school) 

U kunt de iPad zelf aanschaffen of gebruik maken van onze 
samenwerking met Choose-IT*. 

Via een link op onze website kunt u de aanbevolen iPad bestellen 
met 10% korting.  

Daltonbarendrecht.nl > groep 8 > iPads in de les > bestellen 

□ 
iPad wordt geleend 

van school 

De iPad blijft op school maar kan elke dag worden opgehaald.  
Door het achterlaten van een borg (bijvoorbeeld een fietssleutel) 
kan de leerling elke dag de iPad op een vast punt ophalen en weer 
inleveren. 

Huiswerk dat met de iPad gemaakt moet worden kan ook op 
school gemaakt worden. De iPad kan dagelijks van 8.00 uur tot 
16.15 uur worden geleend. 

□ 
iPad wordt  gehuurd 

van school  

Tegen een financiële vergoeding (€ 12,50 p.m.) mag de iPad ook 
thuis worden gebruikt. Tijdens schoolvakanties blijft de iPad op 
school.  

 

□ 

iPad wordt 
aangeschaft middels 
huur/koop-regeling 

 
U kunt de iPad in delen aanschaffen via een huur/koop-regeling.  
 
Via een link op onze website kunt u naar de webshop van Choose-
IT* gaan, alwaar u een huurkoopregeling aan kan gaan. 

□ 

Eigen iPad/tablet 
wordt meegenomen 

De tablet mag ook van een ander merk zijn.  

Let wel, wij bereiden ons voor op het doceren met een iPad en 
sommige Apps werken alleen op een iPad. We adviseren om 
minimaal 32GB opslagcapaciteit te gebruiken omdat Apps meer 
en meer capaciteit vragen en gemaakt werk dan voor langere tijd 
kan worden bewaard. 

* De webshop van Choose-IT zal per 1 juni 2019 online zijn. 

Datum:   .......................................................................................................................................... 

Handtekening:   .......................................................................................................................................... 


