
 
 

Revius Lyceum Doorn • Driebergsestraatweg 6c • Postbus 149 • 3940 AC Doorn 
T (0343) 41 21 45 • E info@reviusdoorn.nl • I www.revius.nl 
 

Apple Klaslokaal? 
Apple Klaslokaal is een app op de iPad van de docent waarmee hij/zij de iPads van de leerlingen kan 
beperken, blokkeren en mee kan kijken. 
 
We kunnen ons voorstellen dat dit bij u de vraag oproept hoe het gebruik van deze app zich verhoudt tot 
de privacy van uw kind. Om die reden leggen wij hieronder duidelijk uit wat wel en niet mogelijk is met 
Apple Klaslokaal. Apple Klaslokaal werkt alleen als de iPad van de docent en de leerling én op dezelfde 
wifi-verbinding zitten én elkaar zien via bluetooth. Apple Klaslokaal werkt daardoor alleen op school en 
als de iPads bij elkaar in de buurt zijn. Leerlingen onderling kunnen deze app niet toepassen. 
 
Wat kan wel en niet met Apple Klaslokaal? 
De docent kan WEL met Apple Klaslokaal op de iPad van uw zoon of dochter, mits deze iPad dus in de 
buurt is en op dezelfde wifi zit: 
- Een app openen en eventueel de iPad ook ‘vastzetten’ in deze app. 
- De iPad een bepaalde link laten openen die de leerlingen nodig hebben voor de les. 
- De iPad vergrendelen. De leerling krijgt dan een hangslot te zien en kan even niets meer met de iPad. 

Deze vergrendeling kan ingezet worden tijdens uitlegmomenten. 
- Het geluid van de iPad op stil zetten. 
- Zien welke app geopend is. 
- Met het scherm van de iPad meekijken. De leerling ziet direct een blauw icoontje bovenin zijn scherm 

en weet zo dat er iemand met hem/haar meekijkt. Dit is ook handig als de docent het iPad-scherm 
weer wil geven op het grote scherm in het lokaal, bijvoorbeeld als de leerling een presentatie moet 
geven of bij het bespreken van gemaakt werk. 

 
De docent kan NIET met Apple Klaslokaal op de iPad van uw zoon of dochter: 
- Bovenstaande mogelijkheden kunnen niet toegepast worden als de iPads niet beide op de wifi van 

school zitten of in de buurt van elkaar zijn (bluetooth). Zodra de bluetooth- of wifi-verbinding 
verbreekt, verbreekt na een aantal seconden ook de ‘aansturing‘ van Apple Klaslokaal. Zo wordt 
bijvoorbeeld een vergrendelde iPad automatisch ontgrendeld als de leerling het lokaal verlaat. 

- Persoonlijke gegevens zoals documenten, berichten en foto’s inzien, aanpassen of verwijderen. 
- De iPad ontgrendelen. Alleen de leerling kan dit met zijn toegangscode en vingerafdruk. 
- Zien waar de iPad zich bevindt. 
- Apps verwijderen. 
 
Voor de ene leerling zal de functionaliteit van Apple Klaslokaal harder nodig zijn, dan voor de andere 
leerling. De ervaring leert echter dat ook leerlingen waarvan je het niet verwacht tijdens de les in de 
verkeerde app zitten. Vaak gaat het dan om de roosterapp, berichtenapp, Instagram of een spelletje. We 
willen als school ook meer gaan doen met digitaal toetsen. Apple Klaslokaal is hier een voorwaarde 
voor omdat de docent dan kan controleren dat de leerling niet het antwoord op internet op zoekt. Het 
werkt voor de docent uiteraard het beste als alle leerlingen in Apple Klaslokaal zitten. Dit is ook het 
eerlijkst naar klasgenoten. We willen Apple Klaslokaal in de eerste drie leerjaren gaan gebruiken. 
 
Voor de werking van Apple Klaslokaal is het nodig dat de iPad wordt geregistreerd in het Mobile Device 
Management (MDM) van het Revius Lyceum Doorn. Voor de iPad van uw zoon/dochter betekent dit 
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helaas dat daarbij de iPad gereset moet worden. Dit kan echter goed zonder dataverlies vanwege 
iCloud. Zie bijlage om dit goed in te stellen. 
Als uw zoon of dochter van school gaat of in een leerjaar komt waarin Apple Klaslokaal niet meer 
gebruikt wordt, verwijderen wij hem/haar uit onze MDM en kan de iPad niet meer aangestuurd worden. 
 
Toestemming 
Omdat de iPad uw privébezit is vraagt de privacywetgeving van ons dat u toestemming geeft voor het 
gebruik van Apple Klaslokaal. Dit doen we met WIS Communicator. Voor nieuwe leerlingen wordt dit bij 
de start van het schooljaar gedaan. 


