Laptopgebruik op het Sintermeertencollege
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Informatie voor ouders en leerlingen

Digitale leermiddelen
In het voortgezet onderwijs worden steeds vaker digitale hulpmiddelen zoals laptops gebruikt. De
meeste methodes die we gebruiken in ons onderwijs bieden naast een boek ook digitaal
lesmateriaal, mede daarom gebruiken we steeds meer digitale hulpmiddelen. Deze zijn vooral
geschikt om leerlingen meer oefenmogelijkheden te geven, hun vorderingen beter te volgen en
lesmateriaal meer op maat aan te bieden. Ook bieden devices de mogelijkheid om in en buiten de les
te werken aan verslagen, presentaties en andere school gerelateerde opdrachten op individuele
basis of in groepjes van leerlingen. Het Sintermeertencollege heeft in de hele school een dekkend
Wifi-netwerk waardoor een leerling op elke plek toegang heeft tot internet.
In 2021 is op kleine schaal in de brugklassen gestart met het inzetten van laptops. De laptops worden
gebruikt als er sprake is van een onderwijskundige meerwaarde. Dit betekent dat zeker niet al het
lesmateriaal digitaal zal worden. We gaan ervan uit dat de laptops in ongeveer 30% van de
onderwijstijd op school en thuis zullen worden ingezet.
Eigen laptop meenemen
Wij vragen aan de ouders/verzorgers ervoor te zorgen dat hun kind een laptop heeft en deze mee
kan nemen naar school. Het is belangrijk dat de laptop geschikt is voor schoolgebruik. Dat betekent
dat deze solide is, een accu heeft die zeker 8 uur mee kan, een scherm heeft van tenminste 11 inch,
besturingssysteem Windows 10 of 11 geïnstalleerd is, tenminste 8GB werkgeheugen aanwezig is en
opslagruimte (SSD) van minimaal 128 GB. Verder adviseren we een touchscreenmodel laptop. Er is
gekozen voor Windows software, omdat leerlingen gratis licenties voor het Microsoft Office 365
pakket ontvangen (met daarin o.a. Word, Excel, PowerPoint, Teams en OneNote); deze licentie
presteren beter op een Windows laptop.
Laptop via school aanschaffen
Heeft uw kind nog geen laptop, dan kunt u bij een door ons geselecteerd bedrijf (Campusshop.nl)
online een laptop kopen die ruimschoots voldoet aan de gestelde voorwaarden. U heeft de keuze uit
verschillende geschikte exemplaren in verschillende prijsklassen, vanaf ongeveer €300,-.
Op de website van CampusShop staat een aantal laptops geselecteerd, die geschikt zijn voor het
volgen van onderwijs bij onze school. U kunt hier als volgt naar toe:
Ga naar de website www.campusshop.nl;




Klik op de oranje balk met “Kies jouw onderwijsinstelling/studie”;
Kies voor de juiste school (u kunt het makkelijkste de schoolnaam invoeren als zoekwoord);
Plaats het vinkje en klik op “Bevestigen”.

U ziet dan een overzicht met een aantal laptops die onze school samen met CampusShop heeft
geselecteerd voor het onderwijs. Deze laptops voldoen allemaal aan de minimumeisen. U kunt de
laptops met elkaar vergelijken.
Onze school heeft samen met CampusShop gelet op een aantal criteria bij het selecteren van de
laptops. U kunt deze criteria eventueel ook gebruiken als u besluit de laptop niet te kopen bij
CampusShop.

Stevigheid
Extra stevige modellen die tegen een stootje kunnen. Uiteraard raden we aan om ook
een sleeve of hoes te gebruiken.
Schermgrootte
We raden aan een schermgrootte tussen de 11” en 14” te kiezen.
Opslagruimte
Omdat op school gewerkt wordt met opslag in de Cloud, Een SSD van tenminste 128
GB is voor schoolwerk voldoende (een grotere SSD-schijf mag, maar is niet
noodzakelijk).
Processor
Een processor bepaalt voor een groot deel de prestaties van een laptop. Als
ondergrens hanteren we hier een Celeron Quad-core, Pentium Quad-core, Core i3 of
hoger (processors met 4 cores of meer dus).
Geheugen
Voor een goede werking moeten de laptops over minimaal 8 GB werkgeheugen
beschikken (meer mag, maar is niet nodig).
Wifi
De laptops moeten tenminste Dual-band WiFi of WiFi 6 (802.11ac 5Ghz)
ondersteunen voor een goede werking op het draadloze netwerk van school.
Besturingssysteem
Bij onze school werken we met Windows 10. Kies daarom voor een laptop met
Windows 10 of 11. Als leerling van onze school kun je gratis gebruik maken van
Office365, dus je hoeft geen Office-pakket aan te schaffen.
Accuduur
Wij hebben laptops geselecteerd met een lange accuduur. Een degelijk uitgevoerde
laadplug is een pré.
Camera en microfoon
Voor het volgen van onderwijs op afstand, bijvoorbeeld vanwege corona, zijn een
goede ingebouwde camera en een microfoon/koptelefoonaansluiting onmisbaar.

Touchscreen
Scrollen is makkelijker en illustraties en digitale boeken zijn snel te vergroten. Voor
met name de bètavakken is een touchscreen aanbevolen, omdat formules en
uitwerkingen dan met een ‘pen’ opgeschreven kunnen worden.
Bij aankoop van de laptop kunt u ook de zogeheten ‘voortgezet onderwijs service’ selecteren. Dit is
een verzekering en reparatieservice voor de duur van drie jaar, inclusief een beschermhoes. Het is
zinvol lopende eigen verzekeringen eerst goed te bestuderen. Soms is zelf verzekeren binnen een
bestaande polis goedkoper.
Er is ook een huurkoopregeling mogelijk waarbij u de keuze heeft de laptop in één, twee, drie of vier
jaar af te betalen. In één keer kopen is natuurlijk voordeliger dan huurkoop. De leverancier brengt
kosten in rekening voor de borg, administratie en de huur. Het voordeel van de huurkoopregeling is
dat niet in één keer een groot bedrag betaald hoeft te worden en de laptop na afloop toch uw
eigendom kan worden.
De laptops zijn vanaf de tweede of derde week van juni te koop via de website campusshop.nl.. Gaat
uw voorkeur uit naar een andere leverancier, dan is dat natuurlijk ook prima. Let u dan wel goed op
de juiste specificaties. Mocht u kiezen voor een andere leverancier dan kan school geen
ondersteuning bieden bij onderhoud, technische problemen of schade/verlies.
Software en veiligheid
Office 365 met daarin de meest gebruikte software zoals alle Office producten wordt via school
kosteloos beschikbaar gesteld en is bij de huurkoop of koop via school al voor u geïnstalleerd. Op
school zijn kluisjes beschikbaar waarin uw kind de laptop kan opbergen als deze niet wordt gebruikt.
Vrijwillig of verplicht
Scholen krijgen van de overheid geen extra geld voor de aanschaf van laptops of tablets. Zou de
school de laptops betalen, dan hebben we geen geld meer over om andere leermiddelen te kopen.
Uit onderwijskundig oogpunt kiezen wij ervoor om niet uitsluitend met digitale middelen les te
geven. Daarom doen we voor de aanschaf van laptops een beroep op de ouders/verzorgers. Het
Sintermeertencollege kan en wil ouders/verzorgers echter niet verplichten een laptop aan te
schaffen. Als school kunnen we slechts aangeven dat het heel gewenst is dat ieder kind zijn eigen
laptop thuis en op school kan gebruiken.

