LAPTOPS

DE VISIE
Onze school heeft al drie jaar als visie “omgaan met en recht
doen aan de verschillen tussen leerlingen”. Ieder kind op onze
school verdient het om op zijn of haar niveau te worden aangesproken. De leerling verdient het om gezien te worden. Zo kunnen we uit alle leerlingen het beste naar boven halen en hun
kennis en vaardigheden optimaal ontwikkelen.

DE AANPAK IN DE LESSEN
Als je visie is, dat je alle leerlingen wilt kunnen voorzien van
onderwijs op maat, dan zul je op verschillende niveaus en op
verschillende manieren
moeten kunnen werken
met de leerlingen.
Anders wordt er niet
geleerd of niet vol
doende geleerd.
Daarom moet je als
docent kunnen diffe
rentiëren in de klas.
Differentiëren wil zeg
gen dat je tegelijker
tijd verschillende
leerlingen, of groepen
leerlingen, op een
verschillend tempo, op
een andere manier of
aan verschillend werk
kunt laten werken.

IEDERE LEERLING EEN LAPTOP
Voor het realiseren van onze visie willen we dat leerlingen in
de klas gebruik maken van een digitaal hulpmiddel, we hebben
daarbij gekozen voor een laptop. Vanaf de brugklas neemt de
leerling deze zelf mee, dat maakt zijn onderwijsproces voor
hem persoonlijk. Zo heeft de leerling een keuze in wat en ook
in hoe hij zijn schoolwerk aanpakt. Wellicht ten overvloede: de
docent heeft en houdt de regie. De docent blijft kennisover
drager en vaardighedentrainer. In zijn begeleidende rol kan hij
bij het gebruik van een laptop meer bieden. De laptop is een
instrument, geen doel op zich. De laptop zal in verschillende

lessen en bij verschillende vakken op heel verschillende
manieren worden gebruikt. Daarbij maakt de laptop heel
veel waardevol lesmateriaal toegankelijk.
Per vak en per jaarlaag zal het gebruik van de laptop variëren.
Het is niet het idee om alle boeken te vervangen, het uitgangs
punt is steeds een mengvorm tussen digitaal en papieren
materiaal.
De leerlingen krijgen begeleiding in het gebruik van de laptop
en van programma’s. Zij krijgen lessen ‘Digitale Geletterdheid’
aangeboden waarin Mediawijsheid, Basiskennis ICT, Informatie
vaardigheden en Computational Thinking worden behandeld.
Dit sluit aan bij de landelijke aandacht voor Digitale Geletterd
heid in het curriculum.

PRAKTISCHE INFORMATIE

ENKELE VOORBEELDEN*

Overal in het land vindt op scholen de introductie van eigen
digitale hulpmiddelen plaats. Wij hebben een betrouwbare
partner gevonden in The Rent Company. Deze partij verzorgt
een totaalpakket met daarin goede hardware, technische
ondersteuning, service op school en een goede verzekering.
Een totaalpakket dat staat
voor volledige ‘ontzorging’.
Dankzij een bijdrage die door
de school wordt betaald, kan
dit totaalpakket tegen een
scherpe prijs worden aange
boden.
U kunt kiezen tussen huur of
koop van een laptop. Alle
prijzen zijn inclusief het totaal
pakket en inclusief een goede
beschermende transporthoes.

„

U kunt bij The Rent Company een laptop huren vanaf
€ 10,40 per maand (looptijd 4 jaar). Kopen kan uiteraard
ook in één keer. Inclusief de bijdrage van de school
koopt u een laptop voor € 489,00 (met totaalpakket
voor 4 jaar).

DE DOCENT HEEFT EN HOUDT DE REGIE
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