
Handleiding printen met de iPad 
 

1. Afhankelijk van de app: 

- Tap je op de drie stipjes/streepjes en daarna op Druk af.  

- Tap je op de        knop en kies daarna op Druk af. 

Bijvoorbeeld in Pages:  

 

Bijvoorbeeld in Safari:

 
Misschien moet je wat omhoog swipen 

om Druk af te vinden. 
2. In de pop-up die je krijgt tap je op Kies Printer. 

3. Daarna kies je voor CanonAirprint. 

4. In de pop-up die je krijgt vul je je leerlingnummer en je schoolwachtwoord in. Alleen de 

eerste keer wordt om deze gegevens gevraagd. 

5. Als je meer exemplaren wil, moet je met het 

plusje en minnetje het aantal exemplaren 

verhogen. Apple snapt blijkbaar niet dat je 

liever op het getal tapt en het daar invult. 

6. Onder Opties kan je nog wat dingen 

aanpassen: 

- Met Serie kan je kiezen voor een 

afdrukbereik. 

- Nieten is altijd bovenin links. 

- De optie Perforatie doet niets, dat kunnen 

onze apparaten niet. 

7. Tap rechts bovenin op Druk af. De printopdracht is nu naar de kopieerapparaten 

gestuurd. 

  



8. Loop nu naar de printer/kopieerapparaat. 

BELANGRIJK: Alleen op de printer/kopieerapparaat in het brugklaspaviljoen en die 

tegenover de conciërges staat kan gebruikt worden gemaakt van de schoolpas om in te 

loggen. 

 

Alleen de EERSTE keer moet je je pasje koppelen aan je gebruikersaccount. 

Stap 10 t/m 13 hoef je dus alleen de eerste keer uit te voeren. Daarna logt de 

printer/kopieerapparaat direct in als je je schoolpas op de kaartlezer houdt. 

 

9. Houd je schoolpas op de kaartlezer van de printer/kopieerapparaat. 

 
 

10. De printer/kopieerapparaat geeft aan dat de schoolpas nog onbekend is en vraagt om je 

gebruikersgegevens. 

  



11. Tap op het witte vak achter Gebruikersnaam:. Het scherm verandert dan in een 

toetsenbord zodat je je leerlingnummer in kan intikken en tap daarna op OK. 

 
 

12. Tap op het witte vak achter Wachtwoord. Het scherm verandert weer in een 

toetsenbordje. Geef hier je schoolwachtwoord op en tap op OK. 

 

13. Tap daarna op Login. 

 

14. Tap nu op Afdrukken+V om je opdrachten uit te printen. 

 


