Woensdag 6 juni tijdens de
kennismakingsmiddag krijgen de
leerlingen een informatieset mee
met meer informatie over hoe te
bestellen, wat de kosten zijn e.d.

BYOD
BRING YOUR OWN DIVECE

WAAROM WERKEN JULLIE MET DEVICES,
ZOALS NOTEBOOK, NETBOOK EN TABLET?
Iedereen leert op een andere manier. En met
devices kun je veel meer verschillende manieren
van leren mogelijk maken dan met boeken. Denk
bijvoorbeeld aan beeld, geluid, film, tekst,
vraagvormen met feedback, webquests,
presentaties, games, quizvormen en animaties.
Bovendien kun je met een device overal en op elk
moment aan de slag en in je eigen tempo werken.
Werken met devices past ook uitstekend bij onze
visie: wij willen leerlingen voorbereiden op de 21e
eeuw. Dat betekent ook dat je weet welke online
informatie betrouwbaar is en welke niet, en hoe je
het sociale verkeer op het internet kunt gebruiken
voor je studie en carrière.
IS DE KWALITEIT VAN DE LEERMIDDELEN WEL
GOED?
Jazeker! Uitgevers van schoolboeken maken steeds
meer digitaal lesmateriaal. Ook voor leerlingen met
leerproblemen, zoals dyslexie. Wij gebruiken in ieder
geval digitaal lesmateriaal uit de Ster-collectie van
VO-Content. Dat is een landelijke organisatie waarin
veel scholen zijn verenigd. Daarnaast hebben onze
docenten de mogelijkheid om meer materiaal op
maat te maken.
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ALS IK EEN DEVICE VIA SCHOOL AANSCHAF,
WIE IS DAN DE EIGENAAR?
Officieel ben jij pas volledig eigenaar zodra je de
laatste termijn betaald hebt. Maar je gedraagt je
vanaf het begin wel als de eigenaar. Jij zorgt dus
bijvoorbeeld voor het onderhoud samen met de ICT
afdeling. Gaat je device kapot? Dan zijn de kosten
voor jouw rekening, behalve als de verzekering de
schade vergoedt. Onze ICT-afdeling geeft je graag
advies, helpt je of past soms “digitale EHBO” toe.

ZIT IK STRAKS DE HELE DAG ACHTER DE
COMPUTER?
Nee joh! Het is onmogelijk en niet de bedoeling
om voor alle vakken alleen nog digitaal materiaal
te gebruiken. We gebruiken het device dus naast
de gewone boeken en werkboeken. Wel groeit
het gebruik van digitaal materiaal elk jaar weer.
Je device is namelijk meer dan een digitaal boek.
Het is een soort digitale schooltas: het geeft je
toegang tot de elo, daarin staan o.a. huiswerk,
rooster, cijfers en de studieplanner.
WELKE KLASSEN DOEN MEE?
Intussen is het gebruik van eigen laptops in alle
klassen ingevoerd, dus alle klassen doen mee.
HOE KOM IK AAN EEN DEVICE?
Je mag natuurlijk zelf een device van je eigen
keuze aanschaffen. De school heeft echter een
afspraak met een externe partij die een
aantrekkelijke regeling voorstelt en twee of drie
types van een apparaat aanbiedt dat voldoet aan
de eisen. Er is ook een huurkoop optie van 3, 4 of
5 jaar mogelijk. De school betaalt voor leerlingen
die hun apparaat daar aanschaffen de
verzekering.
KUN JE NOG EEN MODEL OF MERK KIEZEN
ALS JE VIA DE SCHOOL EEN DEVICE
AANSCHAFT?
Nee, dat kan niet. Leerlingen, ict-medewerkers en
docenten kiezen samen het beste device. Als het
mogelijk is, bieden we keus uit twee tot drie
types. Die schaffen we aan. We kijken daarbij
bijvoorbeeld naar welke mogelijkheden een
device heeft, hoe lang je kunt doen met een
batterij en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn.
WAT MOET IK DOEN ALS MIJN DEVICE IN
REPARATIE IS?
In overleg kun je meestal een apparaat van
school lenen. Dit is vaak gratis als je een device
via school hebt aangeschaft.

MAG IK DINGEN TOEVOEGEN AAN EEN DEVICE
VAN SCHOOL?
Jij gedraagt je vanaf het begin als de eigenaar van
het device. Je mag er dus ook dingen aan
toevoegen. Er is één voorwaarde: de nieuwe
software of hardware die jij gebruikt, mag de werking
van het apparaat in de klas niet verstoren.
Verschillen we hierover van mening? Dan geeft de
afdeling ICT & Media een dwingend advies.
MAG IK MIJN EIGEN NOTEBOOK, NETBOOK OF
TABLET MEENEMEN?
Natuurlijk mag dat. Wel stellen we eisen aan het
device. Je moet bijvoorbeeld internet/WiFi kunnen
gebruiken en de standaard moderne software
hebben geïnstalleerd. Schrik niet, heb je je device
kortgeleden gekocht en draait hij op Windows
software, dan is het bijna altijd goed. iPads (Apple)
en tablets met Android kunnen helaas niet overweg
met veel software die nu in het onderwijs wordt
gebruikt. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust
contact op met de afdeling ICT & Media.
IK HEB GEEN EIGEN DEVICE EN KAN HET OOK
NIET VIA SCHOOL AANSCHAFFEN. WAT NU?
Je kunt je gewoon aanmelden, want de aanschaf
van een device is vrijwillig, al raden we het wel aan.
We zullen naar een oplossing op maat zoeken
samen met jou, je ouders en de afdeling ICT &
Media. In elk geval kan ook jij volledig aan alle
lessen meedoen.

