
Het LekkerwerkenmetdeiPad Magazine
Hier wordt iedereen blij van. 
Jij ook. Dus blader snel door!

Als gecertificeerd Apple Solution Expert (ASE) kunnen 
wij Apple producten optimaal laten landen in het onderwijs 
én onze klanten een perfecte prijs-kwaliteit bieden.

Hart 
voor Apple



De Rolf groep houdt van leren. Net als alle leerkrachten 
in Nederland doen we elke dag ons uiterste best om leren 
beter, intuïtiever en creatiever te maken. Onze partner 
Apple ondersteunt en inspireert ons daarbij. 

We maken leren 
beter, intuïtiever 
en creatiever 

Door de toenemende vraag
naar meer diversiteit in 

het onderwijs voor specifieke 
doelgroepen, trekken we de 
laatste tijd nóg intensiever op 
met Apple; we zijn niet alleen 
partners, we mogen ons zelfs 
Apple Solution Expert voor 
het onderwijs noemen. Dat 
betekent dat wij samen met 
Apple oplossingen bieden 
voor gedegen, inspirerend 
en creatief onderwijs.

Marcel Raats, directeur de Rolf groep

Voor dit Partnership is ons 
team uitgebreid getraind 
in de toepassing van Apple 
in het onderwijs. De trainers 
zijn gekwalificeerde Apple 
Professional Learning 
Specialists en helpen je om 
Apple producten efficiënt en 
activerend te gebruiken in je 
onderwijs.

De nauwe samenwerking met 
Apple stelt ons in staat onze 
service breder en slimmer in 
te zetten. Voor scholen heeft 
dit voordelen: gunstig inkopen, 
specifieke expertise en 
vakkundige ondersteuning. 
En de leerlingen? Die profiteren 
van gedegen, inspirerende en 
creatieve lessen.

Meer informatie over de 
Rolf groep en Apple vind je op 
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en ik ben dol op innovatie in het 
onderwijs. Als moeder wil ik dat 
onze kinderen in een wereld leven, 
waarbij iedereen toegang heeft 
tot kennis en in staat is om 
technologie in zijn voordeel te 
benutten. Daarom ben ik een 
echte fan van Apple. Wil je weten 
hoe Apple en de Rolf groep jouw 
werk in het onderwijs beter en 
makkelijk maken? Beluister dan 
ook mijn podcast.

Hoi,
ik ben Renate van Stigt 

“Training, onderwijsadvies, 
leermiddelen en infrastructuur 
raken steeds meer met elkaar 
verweven. Om er zeker van te 
zijn dat jij hiermee makkelijk 
uit de voeten kunt in de klas 
of op de groep, brengt de Rolf 
groep producten, diensten én 
onderwijskundige begeleiding 
samen.”

“Of je nu innovatieve wensen 
hebt of kampt met kwalitatieve 
taakstellingen, wij helpen je met 
visie, je professionalisering, 
financiering en alles wat je in 
je onderwijs nodig hebt.”

“Kinderen werken heel intuïtief 
met digitale middelen en ze 
zijn er al snel vaardig en 
creatief mee. In plaats van 
met het toetsenbord werken 
zij met hun vingers op het 
scherm. Omdat beeld en 
geluid belangrijk voor ze is, 
kijken ze in de eerste plaats 
op YouTube.”

“Apple heeft een gratis portal 
voor leerkrachten: Apple 
Teacher. Hier vind je veel 
inspiratie om slim en creatief 
met de iPad in je lessen om 
te gaan. Onze trainers kunnen 
daar ook bij helpen.” 

“Apple is een bijzonder duur-
zame investering: de devices 
zijn degelijk, gaan lang mee en 
hebben een hoge restwaarde. 
Dat maakt ze geschikt voor 
operationele lease. Hierbij heb 
je de iPads niet in eigendom, 
maar betaal je alleen voor het 
gebruik.” 

“Door de gratis software, zoals 
Pages, Keynote, Numbers, 
en Clips, ziet alles wat een kind 
in Apple maakt er fantastisch 
uit. Dat moedigt leerlingen en 
leerkrachten aan om nóg 
creatiever te worden.”

“Speciaal ook voor scholen 
zijn er beheerde Apple iD’s. 
Iedereen op school krijgt een 
eigen Apple iD met 200 GB 
iCloud opslag, waarmee je met 
elkaar kunt samenwerken in 
de cloud. Deze Apple iD’s 
worden door de beheerder van 
de school aangemaakt en zijn 
eigendom van de school.”

Apple in het 
primair onderwijs

Renate van Stigt, Business Manager
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Jan Buis is directeur van basisschool 
De Rietakker in De Bilt. Een jaar geleden schafte hij 
iPads aan voor alle groepen, ook een aantal voor 
groep 1 en 2. De leerkrachten kregen er een mee naar 
huis, om alle mogelijkheden van het apparaat op 
hun gemak te ontdekken. In dit filmpje zie je hoe 
leerlingen van De Rietakker met de iPad omgaan.

De iPad maakt 
ons onderwijs 
beter

“Wij zijn geen iPad school. Wij zijn een school die gebruikmaakt van de iPad om het onderwijs 
boeiender te maken. En om het onderwijs te verbeteren, zodat we de kinderen kunnen leren wat zij over 
10 jaar nodig hebben.“ 

“Ik zie dat de iPad heel veel mogelijkheden biedt om op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. 
Wat ik het mooie er aan vind is dat je ‘m net zo makkelijk pakt als een boek en overal kan gebruiken. 
Veel fijner dan de desktop die op een vaste plek in de school staat.” 

“Op dit moment wordt de iPad bij ons op twee manieren gebruikt: met software die de methodes 
ondersteunt kunnen de kinderen er lekker mee aan de slag aan hun tafeltje of waar dan ook. Leuker 
nog is dat de kinderen er ook filmpjes mee maken, zodat ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. 
Dat is een manier van werken, waarin ze hun creativiteit veel meer kwijt kunnen.” 

Meer informatie over de Rolf groep en Apple 
vind je op 

3

http://bit.ly/2n5xlz3
http://bit.ly/2n5xlz3
http://bit.ly/2n5xlz3
http://bit.ly/2n5xlz3
http://bit.ly/2oRldSN


Het is niet het één of het ander. Nee, het 
is voor de Rolf groep allebei! Daarom is er 
Rolf Connect.

App geeft extra informatie
Rolf Connect is een serie mooie, leer-
zame spellen waarbij fysieke en digitale 
leerprikkels elkaar versterken. Je biedt 
kinderen een tastbaar spel en de iPad 
geeft er op speelse wijze extra informatie 
bij. Zo creëer je een rijke leeromgeving 
die kinderen goed voorbereidt op een 
toekomst waarin de digitale- en fysieke 
wereld hand in hand gaan. 

Rolf Connect Groeipuzzels
Mooie voorbeelden van digitaal en fysiek 
leren zijn de Rolf Connect Groeipuzzels. 
Tastbare puzzels, in vier lagen. Elke laag 
laat een moment zien in de levenscyclus 
van een schildpad, een kikker, een vlinder 
of een lieveheersbeestje. Met een gratis 
app op de iPad brengen de kinderen de 
diertjes tot leven. Hier kun je het zien. 

Rolf Connect Barcode 
Met het Barcode spel wordt winkeltje 
spelen helemaal het einde. Want met de 
gratis app op de iPad kunnen kinderen 
hun aankopen zelf scannen. Net als in 
de supermarkt. Bovendien geeft de app 
feed-back op de aankopen en zien ze of 
de kassabon klopt. 
 

Voor meer informatie kijk op: 

Digitaal en 
fysiek leren gaan 
hand in hand
Een fysiek spel is leuk om alleen of samen met andere kinderen 
te doen. En nodigt uit tot voelen, zien en ervaren. Met digitale 
leermiddelen spreek je weer andere ontwikkelingsgebieden en 
leerdoelen aan. Om maar meteen een heel belangrijke te noemen: 
digitale geletterdheid. 
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Toegangspoort
tot digitale spellen

Ken je de Rolf Connect HUB al? Dit is een 
slim apparaatje dat de interactie tussen 
leerling en apps mogelijk maakt. Daarmee 
opent de HUB een nieuwe wereld van 
interactieve spellen, zoals bijvoorbeeld 
het rekenspel Getalbegrip & Rekenen en 
het codeerspel Coderen. 

Deze twee spellen voor jonge kinderen 
lijken verdacht veel op online games. En: 
dat zijn ze ook! Al gamend leren kinderen 
omgaan met getallen tot 20 en de binaire 
code. Het rekenspel stimuleert samen-
werken en geeft getalbegrip daardoor 
een extra dimensie. Coderen stimuleert 
computational thinking, een competentie 
die nodig is voor meedoen in de digitale 
wereld.

De Rolf Connect HUB werkt heel simpel: 
koppel ‘m aan je iPad, maak met 1 druk 
op de knop verbinding en open de 
gewenste app. Je leerling is nu klaar 
om te spelen en te leren. 

Kijk op

Rolf Connect
Coderen
Samen met Lotje reis je door de ruimte. 
Bij de landing verliest je raket onder-
delen. Jij en je robot gaan die verzamelen, 
en zo maak je je raket weer compleet. 
Vlieg door naar de volgende planeet voor 
een nieuwe opdracht. Op elke planeet 
leer je iets nieuws op het gebied van 
programmeren. 

Rolf Connect
Getalbegrip & rekenen
Tel auto’s en doe leuke flits- en dobbel-
games. Al gamend ontdek je wat meer, 
minder en evenveel is. Na een tijdje 
speel je games met echte bussommen 
en splitsmachines én mag je samen 
auto’s parkeren. Getallen tot 20 hebben 
dan geen geheimen meer voor jou. 
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Met Augmented Reality op de iPad leren 
kinderen nóg meer over de wereld om hen heen. 
Neem vanuit het klaslokaal een kijkje in het 
heelal.  Bekijk samen hoe archeologische 
vondsten worden gerestaureerd. Of neem een 
duik in alledaagse voorwerpen zie hoe ze in 
elkaar zitten. AR geeft extra informatie!

Kijk voor meer informatie op

Heb je kinderen met dyslexie in je klas? Met de 
voorleesfunctie op de iPad help je ze sneller 
vooruit. Je kunt zelf de stemmen en de spreek-
snelheid kiezen. Met een koptelefoon of oortjes 
erbij kunnen de andere kinderen ongestoord 
doorwerken.

Kijk voor informatie op
 

Apple Pencil is ideaal voor het uitwerken van 
creatieve invallen. Of je nu een landschap 
schildert, een getekend en geschreven verslag 
van een schoolreisje maakt of een foto bijwerkt: 
met Apple Pencil komt ieder creatief idee tot 
leven. 

Kijk voor informatie op

Hier wordt 
      iedereen 
     blij van

Apple School Manager is de rechterhand van elke 
ICT-beheerder. Je maakt heel eenvoudig Apple 
ID’s voor de leerlingen en leerkrachten aan 
en regelt de toegang tot allerlei Apple diensten. 
Ook superhandig: met 1 druk op de knop koop en 
verspreid je apps, boeken en ander lesmateriaal. 

Kijk voor informatie op

De ICT-beheerder 
wordt blij van
 Apple School 

Manager

Wijsneusjes
worden blij

van AR

Creatievelingen 
worden blij van 

Apple Pencil

Leerkrachten 
worden blij van de 

voorleesfunctie
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Met creatieve apps op de 
iPad lukt het ieder kind om 
zich te uiten via beeld en 
geluid. Schoolopdrachten 
worden fantasierijke presen-
taties waarbij allerlei media 
kunnen worden ingezet. 
Je ziet het in dit filmpje. 
   
Wil jij ook de creativiteit 
van je leerlingen stimuleren? 
Download dan het 

Deze serie is ontwikkeld met 
hulp van leerkrachten, musici, 
fotografen, videomakers en 
beeldend kunstenaars. Aan 
de hand van vier projecthand-
leidingen kun je kinderen 
laten kennismaken met de 
basisbeginselen van: 

Je leert de kinderen eerst 
creatieve ideeën te ontwik-
kelen, en vervolgens hoe ze 
deze over kunnen brengen 
via tekeningen, foto’s, video’s 
of muziek. Ze maken hierbij 
gebruik van gratis apps, de 
ingebouwde camera, micro-
foon, speakers, het Multi-
Touch-display en Apple Pencil. 
Zelf leer je door de docenten-
handleidingen je eigen 
creatieve vaardigheden op 
een leuke en zinvolle manier 
in je lessen te integreren. 

 

Iedereen 
is creatief

Lang dachten we dat creativiteit een talent was waarmee maar 
weinig mensen begiftigd waren. Nu weten we: iedereen is creatief. 
En met de technologie van vandaag hoef je geen Rembrandt of 
Madonna te zijn om de wereld aan je voeten te krijgen.

 
 tekenen
 fotografie
 video
 muziek
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www.vimeo.com/262157520
www.apple.com/nl/education/everyone-can-create
https://apple.co/2mUVWXx
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Hééééél veel
voordelen
Maak voordelig kennis met Apple voor het onderwijs
Omdat wij Apple Solution Expert zijn geworden, willen we dat 
vieren met drie speciaal op de praktijk afgestemde bundels.

Heb je interesse in een of meerdere bundels? Kies je bundel 
en we nemen persoonlijk contact met je op.

5 2010

Over de Rolf groep
Wij houden van leren, sterker nog: we zijn er vol van! 
Daarom helpen we basisscholen, kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang om elke 
dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te 
denken. En mee te doen. Maar vooral door ál onze kennis 
over de ontwikkeling van kinderen te delen met de 
professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang.

Door onze jarenlange ervaring in de onderwijspraktijk, 
gecombineerd met de actuele kennis van ICT-toepassingen 
op scholen, helpt de Rolf groep scholen om leermiddelen 
en ICT-toepassingen effectief in te zetten. Met als gemeen-
schappelijk doel: het vergroten van het leerrendement en 
het plezier in leren. Voor meer informatie: 

ASE status (Apple Solutions expert)
Als Apple Solution Experts blijft de Rolf groep de 
onafhankelijke dienstverlener in het uitrollen van 
oplossingen voor het onderwijs. Vanuit onze expertise als 
leermiddelen specialist en met behulp vanuit onze 
eigen innovatieve oplossingen zullen wij samen met 
Apple het onderwijs nog beter kunnen helpen bij met 
de noodzakelijke veranderingen in lesgeven en leren.

Apple Start  
5 iPads, inclusief covers. 
Een bundel waarmee je 
direct aan de slag kunt.

Apple Plus  
10 iPads, inclusief covers 
en ZuluDesk - Compleet 
geïnstalleerd geleverd.

Apple Compleet 
20 iPads, inclusief covers, 
iPadtrolley en ZuluDesk 
– compleet geïnstalleerd 

geleverd.

Prijs
€ 10.000,- 

(incl. BTW)

Prijs
€ 1.825,-  

(incl. BTW)

Prijs
€ 5.200,-   

(incl. BTW)

Bestel
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