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Onderwerp Stap 1: Handleiding iPad back-up 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De iPad van uw zoon/dochter wordt binnenkort ingevoerd in het beheersysteem Zuludesk 
van  de Sint Fransschool. Met dit beheersysteem zijn onze leerkrachten in staat om de 
iPad beter in te zetten in de klas, zoals het installeren van apps op de devices. 
 
Het proces zal er als volgt uit gaan zien: 
 

Stap 1 (deze handleiding) 
Back-up maken van de iPad; 

 
Stap 2 
Uitloggen op de iPad en de iPad mee naar school nemen; 
 
De iPads worden op school door de ICT-ers ingevoerd in het beheersysteem 
(datum en handleiding volgen nog); 
 
Tijdens het invoeren van de iPads op school onderscheiden wij twee processen: 

 
1. De iPad is aangeschaft via de school of de edustore van Primenius 

à De ICT-ers bereiden uw iPad voor zodat u zelf de thuisinstallatie van 
Zuludesk kunt doen (= stap 3); 
 

2. De iPad is NIET via de school of edustore van Primenius 
aangeschaft, maar bij bijvoorbeeld MediaMarkt. 
à De ICT-ers installeren Zuludesk voor u. U krijgt een compleet gewiste 
iPad met Zuludesk mee naar huis. U hoeft dan stap 3 NIET uit te voeren.  

 
Stap 3  
(alleen van toepassing voor  iPad’s aangeschaft via de school of edustore Primenius) 
U installeert thuis zelf Zuludesk (handleiding volgt); 
 
Stap 4 
U logt opnieuw in met uw AppleID en herstelt uw aankopen (handleiding volgt); 

 
Ter voorbereiding vragen wij u deze handleiding de onderstaande stappen stap voor 
stap uit te voeren.  
 
Loopt u tegen problemen aan? Volg dan alle stappen opnieuw. Indien u na meerdere 
malen proberen tegen problemen aanloopt, dan kunt u dit melden bij de ICT-er van de 
school,  Hinry Scheve. 
  
Wij verzoeken u deze handeling zo spoedig mogelijk uit te voeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bovenschools ICT 
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Handleiding:	
	

Stap	1	 	 Back-up	maken	
	
	

Om	de	installatie	van	Zuludesk	uit	te	voeren,	wordt	de	iPad	in	zijn	geheel	gewist.	Veel	gegevens	zullen	
(omdat	ze	gekoppeld	zijn	aan	uw	AppleID)	na	de	installatie	weer	beschikbaar	zijn.	Om	hier	zeker	van	te	
zijn	kunt	u	de	onderstaande	stappen	uitvoeren.	

 
	

Aangekochte	apps	kunt	u	later	weer	installeren,	zoals	beschreven	in	stap	2.4.	
De	voortgang	en	opgeslagen	gegevens	zullen	ook	verwijderd	worden.	
De	stappen	hieronder	kunt	u	volgen	om	gegevensverlies	tot	een	minimum	te	beperken.	

	
	

Zet	de	volgende	opties	op	uw	iPad	aan:	
• Instellingen	>	iCloud	>	Foto’s	>	iCloud-fotobibliotheek	aanzetten	(Foto’s	bewaren);	
• Instellingen	>	iCloud	>	iCloud	Drive	>	iCloud	Drive	aanzetten	(Bestanden	bewaren);	
• Instellingen	>	Scroll	naar	beneden	>	Game	Center	>	

o Heeft	u	Game	Center	nooit	gebruikt?	Dan	ziet	/	doorloopt	u	de	volgende	stappen:	
Doorloop	de	instellingen	>	U	ziet	uw	AppleID	staan	(Game	Center	bewaart	alle	gegevens	en	
voortgang	van	spellen	die	op	de	iPad	staan);	

o Als	Game	Center	eerder	is	gebruikt	ziet	u	meteen	het	AppleID	staan!	
	
	

Ondanks	 alle	 bovenstaande	 opties	 kunnen	 wij	 niet	 garanderen	 dat	 alle	 gegevens	 na	 de	 installatie	
bewaard	zijn	gebleven.	Het	kan	zijn	dat	er	bijvoorbeeld	opnieuw	begonnen	moet	met	een	spel!	

	
	

Maak	een	back-up	van	uw	iPad	via	de	iCloud.	Dit	doet	u	als	volgt:	
a. Ga	naar	instellingen	
b. Ga	naar	iCloud	
c. Ga	naar	reservekopie	
d. Schakel	iCloud-reservekopie	in	

Als	deze	al	is	ingeschakeld,	ga	door	naar	stap	G	
------------------------------------------------------------------------------------------	
e. Klik	op	OK	
f. Melding:	Reservekopie	wordt	ingeschakeld	
------------------------------------------------------------------------------------------	
g. Klik	op	maak	nu	reservekopie	en	wacht	tot	deze	is	voltooid.	

 
 

U	MAAKT	TIJDENS	DE	HERINSTALLATIE	GEEN	GEBRUIK	VAN	DEZE	RESERVEKOPIE!	
DIT	IS	ENKEL	EN	ALLEEN	VOOR	HET	GEVAL	DAT	ALLES	MIS	GAAT.	
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Let	op:	het	kan	zijn	dat	u	een	melding	krijgt	dat	er	onvoldoende	ruimte	is	op	uw	iCloud	om	een	back-
up	te	maken.	U	dient	dan	zelf	ruimte	vrij	te	maken	op	uw	iCloud.	Dit	kunt	u	doen	door:	
	

a. Ga	naar	instellingen	
b. Ga	naar	iCloud	
c. Ga	naar	opslag	
d. Klik	op	beheer	opslag	

	
U	ziet	hier	een	overzicht	van	alle	opgeslagen	gegevens	op	uw	iCloud	Drive.	U	kunt	zelf	bepalen	welke	gegevens	
u	wist	om	ruimte	vrij	te	maken,	door	op	het	onderdeel	te	klikken.	
	

Oude	reservekopieën	van	uw	iPad	kunt	u	verwijderen,	aangezien	u	een	nieuwe/recente	back-up	gaat	maken.	
Dit	alles	is	geheel	op	eigen	risico!	


