Schermtijd voor Apple producten (iPhone/iPad)
iOS 12, de nieuwe software versie voor de iPad en de iPhone, heeft de nieuwe mogelijkheid
om de schermactiviteit van uw zoon/dochter op het apparaat te bekijken of te begrenzen. Als
school raden we dit in te stellen om mogelijke game verslaving en afleiding tijdens de lessen
te verminderen. Via deze optie kunt u bepaalde apps voor een bepaalde tijd te monitoren of
te vergrendelen. Er kan ook een tijdslimiet worden gezet op bepaalde apps.
U kunt op het apparaat van uw zoon/dochter zelf via een 4-cijferige code instellen welke
apps gebruikt mogen worden tussen schooltijd 08:15 en 16:15 uur, om te voorkomen dat er
spelletjes worden gespeeld in de les. Als het apparaat door u is aangeschaft (of via een
aankoop regeling) mogen wij dat als school namelijk niet doen. Het apparaat is/wordt dan
immers uw eigendom. Via onderstaande stappen laten we zien hoe u meer controle kunt
krijgen over het iPad gedrag van uw zoon/dochter. We raden als school altijd aan om eerst in
gesprek te gaan over deze begrenzing/monitoring.
Stap 1. Ga naar de “Instellingen” van de iPhone/iPad.
Stap 2. Ga naar “Algemeen” en dan naar “Software-update. Kijk of de iPhone/iPad geüpdatet kan
worden naar iOS 12. Enkel iOS 12 (de nieuwste software versie) ondersteunt dit.
Stap 3. Als de iPhone/iPad iOS 12 heeft, dan gaat u naar “Instellingen” en drukt u op “Schermtijd”.
Stap 4. Druk op: “Schakel schermtijd in”.
Stap 5. Druk op: “Ga door”.
Stap 6. Kies de optie: “Dit is de iPhone/iPad van mijn kind”.
Stap 7. Stel de apparaatvrije tijd in van bijvoorbeeld 08:00 tot 17:00.
Stap 8. Bij “App limieten” kunt u drukken op “Niet nu”.
Stap 9. Klik op “Ga door”.
Stap 10. Klik nu op “Altijd toegestaan”. Hier kunt u de apps selecteren
die altijd gebruikt mogen worden (apps voor school).
Stap 11. De apps die niet altijd toegestaan zijn nu tijdelijk geblokkeerd.
Dit ziet u aan het zandlopertje bij de app. De app is ook wat donkerder van kleur.

