
Betreft: IPAD gebruik op school en thuis 
 
 

Wormer, februari 2020 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een IPAD als aanvullend leermiddel. Hier leest u hoe de IPAD thuis kan worden ingezet. Verder in deze 
brief ook de verwachtingen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat er op school op/met de IPAD gewerkt kan worden.  
 
Wij hebben ervoor gekozen om de werkschriften grotendeels als basis te nemen voor het werk op school, daarnaast bieden de IPAD lessen, die 
bij onze methoden horen, een mooie aanvulling én extra oefening. Ook bieden programma’s op de IPAD de kinderen mogelijkheid tot 
verdieping en verbreding.  
 
Om gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden van een IPAD op school is het belangrijk dat: 

• De IPAD goed beschermd wordt bij het vervoeren van en naar huis. 

• De IPAD heel is en werkt. (Bij gebreken melden bij Karin) 

• De IPAD opgeladen is, op school hebben wij niet de mogelijkheid om op te laden.  

• Er een werkende koptelefoon/oortjes aanwezig is.  
 
Hieronder een overzicht van wat wij op school voor programma’s gebruiken en wat er thuis gedaan kán worden. Dit is bijna nooit verplicht, 
alleen als er iets afgemaakt moet worden. De programma’s mogen en kunnen thuis ingezet worden om bepaalde vaardigheden te oefenen.  

Programma School Thuis Niveau 
Gynzy lessen  
Symbool: boek met 
bladwijzer 
(vanaf groep 4) 

Gynzy lessen die openstaan 
maken, nadat het schriftelijke 
werk gedaan is. 
of 
Alvast de Gynzy les maken als 
een andere groep instructie 
krijgt. 

De Gynzy les van die dag, afmaken. Voorwaarde 
hiervoor is dat het kind moet weten welke les er die 
dag behandeld is.  
 
Inloggen: 

1. Ga naar www.gynzykids.com of login via de 
app op de IPAD. 

2. Ga naar inloggen. 
3. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 

Het niveau is aangepast aan elk kind. Binnen 
de Gynzy lessen kunnen er of nul, één, twee, 
drie sterren of een kroontje gehaald 
worden. Voor de meeste kinderen is het iig 
mogelijk 3 sterren te halen, als de stof goed 
begrepen is.  

http://www.gynzykids.com/


 School Thuis Niveau 
Gynzy Werelden 
Symbool: wereldbol 
(vanaf groep 4) 

 

Gynzy werelden kan  
aangeboden worden als 
verdieping en verbreding.  

Thuis mág het kind eindeloos oefenen en ontdekken 
op Gynzy – werelden, er zit geen limiet aan. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hetzelfde 
als bij de Gynzy lessen.  
 

Gynzy werelden werkt adaptief. Dit betekent 
dat de stof zich aanpast aan het niveau van 
het kind.  
 
Geschikte soorten werelden:  
-Groep 3 werelden: spelling, rekenen, 
digitale geletterdheid, woordenschat  
-Groep 4 werelden: spelling, rekenen, 
digitale geletterdheid, woordenschat, 
grammatica  
-Groep 5 t/m 7: spelling, rekenen, digitale 
geletterdheid, woordenschat, grammatica, 
wereldoriëntatie 
 

Gynzy Bundels 

 

 De leerkracht kan een bundel klaarzetten. Deze is 
gevuld met lessen waarbij een specifiek rekendoel 
wordt behandeld. Deze bundels zijn persoonlijke 
rekendoelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  



IEP toetssysteem 
 

De coach plant IEP toetsen in 
op het moment dat dat nodig 
is. De toetsen kunnen enkel 
op school gemaakt worden, 
de app werkt thuis niet. 

- Kinderen uit groep 3 t/m 7 

 
  

Programma/Tool School Thuis Niveau 
Camera/video Alleen te gebruiken als 

bewijsmateriaal bij bijv. 
portfolio, kan ook gebruikt 
worden bij het uitvoeren van 
bijv. themaopdrachten.  
Hierbij is de afspraak dat je 
alleen jezelf mag 
fotograferen/ filmen en dat 
er niets gedeeld mag worden 
op het internet.  

Controlerende taak of er gehouden wordt aan de 
schoolafspraken + tijdig leeghalen/ ruimte maken bij 
grotere hoeveelheid foto’s, filmpjes.  

Alle kinderen die een IPAD mee naar 
huis hebben = kinderen uit groep 4 
t/m 7 

Notities Wordt gebruikt om 
aantekeningen te maken en 
dingen te onthouden. 
Notities wordt ook wel 
gebruikt om teksten op te 
schrijven.  

Ordenen van de notities in overzichtelijke mappen + 
opruimen van notities die niet meer nodig zijn.  

Alle kinderen die een IPAD mee naar 
huis hebben = kinderen uit groep 4 
t/m 7 

Teams Voor het bijwonen van 
digitale lessen. 

  

Canva    

 

 
IPAD gebruik op de BSO in de groep:  
De kinderen mogen een half uur per dag op de iPad. In deze tijd mogen zij hun iPad lessen afmaken.  
De kinderen zitten op de bank tijdens het werken op de IPAD, zodat er zicht is op wat zij op de IPAD aan het doen zijn.  
 
Vriendelijke groeten, Team De Eigen Wijs 


