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Vooraf.
Een sterk wachtwoord bedenken.
Tijdens de kennismakingsmiddag, zullen alle nieuwe leerlingen onder begeleiding voor het eerst
inloggen op het netwerk van de Potskamp.
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter samen met u, een sterk wachtwoord bedenkt en dat gebruikt
voor school. Graag dinsdag meenemen naar de kennismakingsmiddag.
Microsoft, Apple en de SCC hanteren een sterk wachtwoord beleid.
Een sterk wachtwoord bestaat uit 8 karakters, waarin minimaal één cijfer, één hoofdletter en één
kleine letter voorkomen.
Bewaar het wachtwoord op een veilige plaats.
Op de volgende website vindt u tips voor het verzinnen van een sterk wachtwoord:
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/wachtwoorden/
Het wachtwoord bevat geen van de volgende onderdelen:


De gedeeltelijke of volledige naam van de gebruikersaccount.



De naam van de gebruiker of het e-mailalias.



De naam van een kind, ouder, echtgenoot/partner of vriend van de gebruiker.



Een woord dat in een woordenboek voorkomt.



Het oude wachtwoord dat opnieuw is gebruikt met oplopende cijfers.



De geboortedatum van de gebruiker.



Het telefoonnummer van de gebruiker.



Het sofinummer of een ander identificatienummer.



Gemakkelijk te achterhalen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld een geboorteplaats).
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A. Ouder(s) verzorger(s) thuis
Apple ID
Mocht uw zoon of dochter al in het bezit zijn van een Apple ID, of gebruikt
u een gezamenlijke Apple ID, dan hoeft u geen nieuwe Apple ID aan te
maken. Wel moet uw zoon of dochter toegang hebben tot de App Store om
Apps te kunnen installeren die nodig zijn voor enkele vakken.
Kiest u er in bovenstaande situatie voor om een Apple ID aan te maken
voor uw zoon of dochter, dan moet er eerst worden uitgelogd uit het
actieve account, voordat u een gratis Apple ID, dus zonder bankpas, kunt
instellen.
Ga hiervoor naar: Instellingen > Klik op het te verwijderen profiel > Log
uit.

Een nieuwe Apple ID op naam van uw zoon/dochter
Deze handleiding geeft in korte stappen weer hoe u een Apple ID kunt
aanmaken op een nieuwe (of teruggezet naar fabrieksinstellingen) iPad
met het e-mailadres dat uw zoon/dochter van school ontvangen heeft. U
dient dit via deze weg te doen, om te voorkomen dat u een creditcard of
iTunes-giftcard moet gebruiken.
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Voordat u het Apple ID aanmaakt, dient u eerst een gratis app te
installeren. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om een Apple ID aan te
maken. Dit kan niet op een andere manier, omdat er anders om
creditcardgegevens gevraagd wordt, of moet er een iTunes-giftcard
gekocht worden.
Stap 1.
Open de Appstore, te herkennen aan
het pictogram hieronder weergegeven.

U ziet vervolgens het venster hiernaast.

Tik rechtsonder op het vak Zoek.

4

Stap 2.
Stel het filter in op: Gratis.
U krijgt nu alleen gratis apps
te zien.

Stap 3.
Klik het zoekveld aan en u
krijgt een toetsenbord in
beeld. Typ de naam in van
een gratis app, zoals in ons
voorbeeld Adobe Acrobat
Reader. Maar u mag zelf ook
een app kiezen.
Wanneer u de naam hebt
ingetypt, tikt u op de blauwe
knop Zoek van het
toetsenbord.
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Stap 4.
U ziet een overzicht van apps die het
dichtst in de buurt komen van uw
zoekopdracht. In het venster hiernaast
ziet u dat het eerste zoekresultaat de
juiste is.

Tik nu op de knop Download (omcirkeld).

Stap 5.
U krijgt nu de mogelijkheid om een nieuw Apple ID
aan te maken.
Tik daarvoor op de knop Maak nieuwe Apple ID
aan.

Stap 6.
Tik op Nederlands en daarna op
Volgende.
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Stap 7.
Om door te gaan, dient u akkoord
te gaan met de algemene
voorwaarden.
Veeg met uw vinger naar boven,
totdat u onderaan de knop
Akkoord tegenkomt.

Tik op de knop Akkoord en daarna
nogmaals op de knop Akkoord.
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Stap 8
Vul dit venster volledig in.
E-mail:
Vul hier een bestaand emailadres in. U
kunt er voor kiezen om het
schoolmailadres te gebruiken van uw
zoon of dochter.
De school mailbox kan pas na de
kennismakingsmiddag geopend worden.
Houd daar rekening mee i.v.m. de
verificatie aan het einde van deze
instellingen.
Wachtwoord:
Vul hier een wachtwoord in. Vul
daaronder ter controle nogmaals dit
wachtwoord in. Zorg ervoor dat u dit
ergens opschrijft en dat uw kind dit ook
weet.
Veiligheidsinfo:
Vul deze drie vragen in. Vul deze vragen
serieus in en noteer voor uzelf de
antwoorden hiervan.
Deze vragen kunnen worden gesteld
wanneer het wachtwoord vergeten is.
Optioneel hersteladres:
Vul hier een (privé) e-mailadres in. Dit
adres wordt gebruikt indien het
wachtwoord vergeten is van het Apple
ID.
N.B. U krijgt op dit e-mailadres een email van Apple, waarin u het opgegeven
hersteladres moet bevestigen.
Geboortedatum:
BELANGRIJK: Kinderen jonger dan 13
jaar kunnen zelf geen Apple ID
aanmaken. Vul indien uw zoon of
dochter nog geen 13 is, bij deze stap de
geboortedatum van één van de
ouders in.
Nieuwsbrieven e.d.:
Zet beide schuifjes achter Abonneer
uit.
Tik na het invullen van alle informatie op
de knop Volgende.
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Stap 9.
In dit scherm geeft u aan
welke betaalmethode u voor
apps wilt gebruiken. Wanneer
alleen gratis apps mogen
worden geïnstalleerd, dient u
hier te kiezen voor de
betaalmethode Geen *.
* Wanneer hier geen Geen
staat, heeft u waarschijnlijk
stap 1 t/m 7 niet gedaan,
maar heeft u vanuit de
Instellingen > iTunes en
AppStore een nieuw Apple ID
aangemaakt. Annuleer dan het
proces en voer stap 4 t/m 7
uit.
Rekeningadres:
Ondanks dat u voor
betaalmethode Geen heeft
gekozen, vraagt Apple u om
uw adresgegevens.
Vul dit gedeelte zo volledig
mogelijk in, inclusief uw
telefoonnummer. Alle velden,
behalve de tweede adresregel,
zijn verplicht.
Woont u in Duistland?
Vul dan bijvoorbeeld de
gegevens van onze school in
(te vinden op onze website).
Uw zoon/dochter krijgt anders
de Duitse AppStore.
Als u klaar bent, tikt u op
Volgende.

Stap 10.
U krijgt nu een e-mail van Apple,
waarin u wordt gevraagd om het
e-mailadres te verifiëren.
Wanneer u dit niet doet, kunt u
geen apps installeren met dit Apple ID.
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Stap 11
Mocht u een melding krijgen om in te loggen met uw
Apple ID (zie afbeelding hiernaast), sluit deze melding
door op Annuleer te tikken en ga naar de volgende stap.

A. Als u de e-mail van Apple opent,
krijgt u een link om uw account
te verifiëren.
B. Tik op de link Nu verifiëren >.

Stap 12.
U wordt nu naar een webpagina van Apple
gestuurd.
Vul hier het e-mailadres en het
wachtwoord in.
Tik daarna op de knop Verifieer adres.
Als alles correct is ingevuld, ziet u dat de
verificatie geslaagd is.

Als u deze website op de
iPad geopend heeft, tikt u op
de knop Keer terug naar
iTunes.
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Als u op de pc geverifieerd heeft, gaat u nu handmatig naar de AppStore
op de iPad.
Stap 13.
Probeer nu opnieuw de door u gekozen
gratis app te installeren.

Kies voor een bestaand Apple ID als hierom gevraagd wordt. Wanneer u
het inlogvenster ziet, vul dan het Apple ID wachtwoord in en de app zal
gaan installeren (te herkennen aan het pictogram
gelukt is, zal deze knop veranderen in de knop

). Wanneer alles
.

Vanaf nu kunt u de gratis apps installeren.
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