iPad en Apple ID
Lees dit document goed door!!!
Als je de iPad voor de eerste keer aan zet moet je een aantal stappen doorlopen en voor
het downloaden van apps een zogenaamd Apple ID aanmaken.
Hieronder staan aanwijzingen die belangrijk zijn bij het aanmaken van dit Apple ID.
1. Sla bij het installeren van je iPad de aanmaak van het Apple ID over. Er
moeten namelijk creditcardgegevens ingevuld worden en die heb jij niet.
2. Het emailadres dat je nodig hebt moet van jou zijn; bijvoorbeeld van school,
<gebruikersnaam>@leerling.rietveldlyceum.nl, Hotmail, Live, of Gmail.
Gebruik geen emailadres van UPC, Ziggo, HetNet, T-online of dergelijke!
3. In het scherm Apple ID
klik op:
Hebt u nog geen Apple ID of bent u deze vergeten?
In het volgende scherm
klik op:
Configureer later in Instellingen
In het pop up scherm
klik op:
Gebruik niet
4. Wanneer de iPad klaar is om te gebruiken kun je naar de App Store gaan om
een gratis App te downloaden.
5. Bij het downloaden wordt gevraagd om een Apple ID.
Klik op: Maak nieuwe Apple ID aan.
6. Voor het aanmaken van een Apple ID moet je minstens dertien jaar oud zijn. Als
je jonger bent mag je bij jouw geboorte jaar 2004 of 2005 zetten.
7. Wanneer je per ongeluk een verkeerde leeftijd invoert dan onthoudt de iPad dat,
sluit dan de apps af en Wis geschiedenis en websitedata via Instellingen - Safari.
8. Afsluiten of “killen” van apps doe je door ze uit beeld te slepen. Dubbelklik op de
Home knop om alle “openstaande” apps in beeld te krijgen.
9. Schrijf alles wat je invult bij het aanmaken van een Apple ID op. Je kunt dit
later nodig hebben wanneer je jouw inloggegevens niet meer weet.
10.Bij het gedeelte van de creditcard gegevens kun je “geen” aangeven. Wanneer
je dus een betaalde App wilt downloaden moeten je ouders hierbij helpen.
11.Bewaar de inlogcode die je maakt voor het Apple ID goed. Deze heb je
altijd nodig om apps vanuit de App Store te downloaden

Tips













Zorg ervoor dat je iPad altijd in de beschermhoes zit.
Kom met een opgeladen iPad naar school. Sluit zoveel mogelijk de app af
wanneer je deze niet meer gebruikt.
Je kunt bij “Safari” in de bladwijzers de uitgebreide gebruikershandleiding voor
de iPad vinden.
Zet alle school-apps bij elkaar in één map. Zo heb je ze altijd bij elkaar staan.
Zet alle inlogcodes van bijvoorbeeld je Apple ID en die van het Rietveld
Lyceum/Magister in de app Notities en bijvoorbeeld in een schrift. Je hebt ze
dan altijd bij de hand.
Bij de toegang tot digitaal lesmateriaal maken de “boeken” apps gebruik van
cookies. Wijzig daarom via Instellingen en Safari het accepteren van cookies
op ‘Alleen van sites die ik bezoek’.
Zet Bluetooth zoveel mogelijk uit, behalve wanneer je bluetooth “oortjes” of een
toetsenbord gebruikt. Je hebt dan minder last van netwerkverkeer en daardoor
zal de accu van je iPad minder snel leeg raken. Na een update van iOS staat
Bluetooth standaard weer aan. Deze moet je na de update dan weer uitzetten!
Automatische updates uitzetten en updaten kun je het beste doen als je niet
met je iPad werkt.
Apps die je voor school gebruikt kun je handmatig updaten. Dat moet je altijd
doen.
Met het installeren van iOS updates kun je beter wachten. Na een week zijn de
fouten in een update meestal verwerkt, waarna je deze of een nieuwere versie
toch kunt installeren.
Sla de bestanden die je maakt meteen op in de OneDrive app, je kunt er dan op
verschillende manieren bij.
De iCloud reservekopie altijd aanzetten. Let op! je hebt maar 5GB gratis.
Wanneer je schade of problemen hebt met de iPad ga dan zo snel mogelijk
naar Systeembeheer. We proberen deze problemen direct op te lossen of
geven advies over vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,
George Wissink, systeem- en applicatiebeheerder

