
Digitale Integratie @ Musart 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Geachte ouder, 
Beste leerling 
 
In onze afdeling Musart wordt vanaf volgend schooljaar de iPad als didactisch leermiddel gebruikt. 
Daarom verwachten we ook dat elke leerling over een iPad beschikt. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: 
 
1. iPad in eigen bezit/aangekocht via andere partner 
 
- U moet het toestel verplicht in beheer van school laten zetten. 
- De meest recente iPadOS-versie kan op de iPad geïnstalleerd worden (zie bijlage). 
- De iPad moet minimum de eerste generatie Apple Pencil ondersteunen (zie bijlage). 
- We raden een stevige hoes aan die kras-en valbestendig is. (Bv. STM Dux of Logitech Rugged Folio) 
 
2. iPad huren of kopen via de school. 
 
2.1. Huren 
 
U betaalt 10 maanden een huurbijdrage van €15. Uw zoon of dochter mag het toestel 12 maanden 
gebruiken (juli en augustus) indien uw zoon of dochter ingeschreven blijft op onze school. Deze maanden 
zijn dan gratis. 
 
Voor dit bedrag krijgt u het volgende:  

1. Een iPad waarop de nieuwste iOS versie draait (iPad 10,2 inch – 7de generatie) 
2. Een stevige hoes met toetsenbord die kras- en valbestendig is (Logitech Folio Rugged) 
3. Apple Pencil 
4. 4 jaar garantie op hardware 

 
U kan een huuraanvraag indienen via de website van de school. U doet dat op het moment dat u uw zoon 
of dochter inschrijft. 
 
2.2. Kopen 
 
Via de school kan u een iPad met stevige hoes en toetsenbord en pen kopen en geniet u van educatieve 
kortingen. U betaalt dan 564 euro. U kan aankopen via de webshop van de partner waarmee de school 
samenwerkt. Meer info kan u terugvinden op de website van de school: www.kjhasselt.be/ipad. 
 
We leggen op dat de iPad die uw kind gebruikt, beheerd wordt door de school. Hierdoor kunnen we 
tijdens de les ingrijpen op de gebruikte apps en kunnen we de benodigde apps via een schoollicentie 
beschikbaar stellen.  
 
Indien u nog technische vragen heeft met betrekking tot aankoop of wanneer u twijfelt of de iPad die u 
thuis reeds heeft voldoet aan de voorwaarden, kan u steeds contact opnemen met ons ICT-team via mail 
(ict@kjhasselt.be) of via Smartschool (Wouter Swusten). 
 
  



BIJLAGE: ondersteuning toestellen. 
 
Hieronder een lijst van alle toestellen die aan 1 of alle voorwaarden opgesteld door de school voldoen. 
De in het vet aangeduide toestellen voldoen aan beide voorwaarden. Indien u zelf over een dergelijk 
toestel beschikt zal dit worden toegelaten. 
 
iPadOS 
De meest recente versie van iPadOS op moment van schrijven is iPadOS 13 (juni 2020).  
 
Apple Pencil 
Apple Pencil (1e generatie) met Lightning-aansluiting. 

 
 
Ondersteuning 
Volgende toestellen voldoen aan de voorwaarden opgesteld door de school: 
 
- iPad Pro 12,9-inch (1e of 2e generatie) 
- iPad Pro 10,5-inch 
- iPad Pro 9,7-inch 
- iPad Air (3de generatie) 
- iPad (7de generatie) 
- iPad (6de generatie) 
- iPad mini (5de generatie) 
 
Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met ons ICT-team via mail (ict@kjhasselt.be) of via Smartschool 
(Wouter Swusten). 
 
 


