
De iPad op school 
 
Voor het onderwijs maken we onder andere gebruik van iPads. Als school vragen wij de iPad 
zelf aan te schaffen. Dat kan met korting via Choose IT,  ccz.choose-it.nl  
Bij de iPad vragen we om ook een hoes met toetsenbord aan te schaffen. 
De iPads worden op school geleverd en voorbereid voor gebruik. Tijdens de eerste week op 
school worden de iPads uitgedeeld. 
 

 
 
Welkom op de portal van het Christelijk College Zeist 
Op uw school wordt een digitaal device ingezet als hulpmiddel. Een verlengstuk van de 
boekentas. Digitale boeken en online lesmethodes zullen in de komende jaren steeds meer 
via het device aangeboden worden. Een device zal hierdoor in toenemende mate een 
toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs op onze school. 
 

 
 
Bestellen 
Bestellen doet u door het door u gekozen product toe te voegen aan uw winkelmandje met 
de groene knop, u krijgt vervolgens automatisch de juiste accessoires voor uw keuze 
aangeboden. 



 
Assortiment 
In deze webshop kunt u uit meerdere iPads kiezen. Het Christelijk College Zeist adviseert om 
een iPad met minimaal 32GB aan te schaffen. Via de school is er aan het begin van het 
schooljaar een extra sterke hoes met toetsenbord aan te schaffen die de iPad goed 
beschermt. Bij het afnemen van een verzekering via de webshop is deze beschermhoes 
verplicht. 
 

 
 
Betaalmogelijkheden 
Om de iPad aan te schaffen zijn er verschillende opties.  

- U kunt de iPad en hoes direct afrekenen in het portaal van Choose-IT. 
- U kunt kiezen om in termijnen te betalen, u wordt dan doorgestuurd naar de site van 

Smart2Scool. U dient dan ook een verzekering via Smart2Scool af te sluiten. 
 
Als u niet in de gelegenheid bent om de iPad aan te schaffen kunt u contact opnemen met 
diverse instanties. 

- Woont u in Zeist dan kunt u contact opnemen met Stichting Leerkansen 
- Woont u in Wijk bij Duurstede dan kunt u contact opnemen met Stichting Binding 
- Woont u in Soest/Soesterberg dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld  
- Woont u in De Bilt/Bilthoven dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld 
- Woont u in De Utrechtse Heuvelrug dan kunt u contact opnemen met Regionale 

Sociale Dienst  
 
Verzekeringen 
Indien u uw aanschaf wenst te verzekeringen kunt u dit doen door de verzekering toe te 
voegen aan uw winkelmandje, u krijgt deze optie automatisch aangeboden. Het premie 
bedrag is eenmalig voor een periode van 36 maanden, alle overige informatie over de 
verzekering vind u in het tabblad “Verzekering”. 
 

http://www.leerkansenzeist.nl/
https://laaginkomen.stichting-binding.nl/
https://www.leergeld.nl/soest-baarn/
https://leergelddebilt.nl/
https://www.rsdkrh.nl/
https://www.rsdkrh.nl/

