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Handleiding Gebruik IPad bij natuurkunde 
 
 
Het natuurkundeboek staat geheel online. Op de 
IPad kan een hele hoop. Zo kun je niet alleen alle 
pdf-bestanden verzamelen en ordenen, maar ook 
stukken tekst markeren of aantekeningen 
toevoegen. 
Deze handleiding laat kort zien hoe dat moet. 
Start de site (rwi-natuurkunde.nl). Zie 
nevenstaande afbeelding. 
 
 
 
 
Ga bijvoorbeeld naar “4 VWO – readers – 
elektriciteit”. Download de reader voor het 
onderwerp “Elektriciteit”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaard wordt een pdf-bestand in google 
geopend. Deze staat echter niet alles toe. Het is 
handig om over te stappen op “PDF-Expert”. Deze 
app zit standaard op jouw IPAD. 
Dit kan door op het pijltje rechtsboven te klikken. 
Er verschijnt dan een menu 
zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
Selecteer in dit menu “PDF-
Expert”. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
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Uiteindelijk komt je bestand in de app en krijg je 
een scherm zoals hiernaast is weergegeven. 
Op deze plek kun je een mappenstructuur 
aanleggen met de grote + rechtsonder. 
Vervolgens kun je de bestanden naar deze 
mappen slepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het pdf-bestand te openen kun je er gewoon 
op klikken. Je krijgt dan een scherm zoals 
hiernaast staat weergegeven. Met name de 
menubalk bovenin heb je in de browser niet 
beschikbaar. Deze balk geeft je de mogelijkheid 
om tekst te markeren, stukken pagina te 
markeren, of annotaties toe te voegen. 
Je kunt je acties altijd ongedaan maken met het 
knopje helemaal rechts in de balk. 
Je kunt het bestand sluiten door op het kleine 
kruisje rechtsboven te klikken. Je keert 
dan terug naar het hoofdmenu van de 
app. Al jouw wijzigingen zijn nu 
opgeslagen. 
 
 
 
 
 

gemarkeerde tekst 

annotatie 
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Een andere functie die wel eens handig kan zijn is 
de mogelijkheid om een foto van het bord of 
practicumopstelling te maken, zodat deze kan 
worden toegevoegd bij jouw readers of aan het 
verslag. Maak de foto op de gebruikelijke manier 
met de camera van de IPad.  
Klik op de foto.  Zie nevenstaande afbeelding. 
Er verschijnt dan een menu zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door op het pijltje boven in de menubalk te klikken kun je de foto doorsturen naar PDF-
Expert. Door op de optie “Move” te klikken die onderaan in beeld verschijnt kun je de foto 
verplaatsen naar jouw mappenstructuur onder “My Files”. 
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