Meest gestelde vragen over Bring Your Own Device (BYOD) bij Sintermeertencollege

1. Is het ook mogelijk om een Apple device te gebruiken met hierop Office 365?
Een Apple device is vanzelfsprekend ook toegestaan. SVOPL adviseert Windows mede
vanwege kostenoverwegingen (Apple devices zijn veelal duurder dan Windows devices) en
positieve ervaringen op andere scholen. Onze ervaring is dat Office 365 ook werkt op een
Apple, maar hierbij zijn wij ook al meermaals tegen problemen aangelopen.
2. Werkt Teams ook op de standaard browser Safari van een Apple device?
Voor een Apple device is het wel heel handig, eigenlijk noodzakelijk om de browser Chrome
te installeren. De standaard browser Safari van Apple is niet 100% geschikt: Teams werkt
bijvoorbeeld niet in Safari. Mocht u twijfelen of de laptop voldoet, kunt u deze tijdens de
inloopbijeenkomst maandag 27 juni en dinsdag 28 juni van 16.00 – 20.00 de laptop mee naar
school nemen om te laten checken of deze voldoet aan BYOD.

3. Kan een nieuwe MacBook met een M1 processor ook worden gebruikt voor BYOD?
Een nieuwe MacBook kan zondermeer gebruikt worden.
4. Is het de bedoeling dat mijn kind elke dag de laptop mee naar school neemt?
Vanaf komend schooljaar zullen leerlingen van de brugklas, 3 MAVO/HAVO/VWO en 4
HAVO/VWO op dagelijkse basis op school aan de slag gaan met digitaal lesmateriaal. Een
laptop is hierbij goed bruikbaar.
5. Wij hebben al een laptop aangeschaft voor ons kind tijdens de lockdown. Voldoet deze dan
nu niet meer?
In de meeste gevallen zullen de devices aangeschaft voor het online onderwijs voldoen aan
BYOD. Mocht u twijfelen of de laptop voldoet, kunt u deze tijdens de inloopbijeenkomst
maandag 27 juni en dinsdag 28 juni van 16.00 – 20.00 de laptop mee naar school nemen om
te laten checken of deze voldoet aan BYOD.
6. Hoe zit het met de verzekering van de laptop op school?
Wij adviseren om dit na te vragen bij de eigen WA-verzekering aangezien de laptop
eigendom is van de leerling. De school heeft hiervoor geen verzekering afgesloten omdat het
geen schoollaptop is. Bij een laptop aangeschaft via Campusshop.nl kan worden gekozen
voor een speciaal schoolpakket waarbij een verzekering van de laptop is ingesloten.
7. Waarom hebben alle leerlingen een brief ontvangen terwijl BYOD alleen geldt voor de
brugklas, 3 MAVO/HAVO/VWO en 4 HAVO/VWO?
We hebben ervoor gekozen alle ouders tegelijkertijd te informeren over BYOD, zodat
daarmee alle ouders/verzorgers dezelfde informatie ontvangen. Er bestaat zo geen
onduidelijkheid over de invoering van BYOD op het Sintermeertencollege.
8. Waar kan ik meer informatie krijgen over de betalingsmogelijkheden voor de aanschaf van
een laptop?
Via de website van Campusshop.nl is er meer informatie te vinden over de mogelijkheden
voor financiering. Maandag 27 juni en dinsdag 28 juni van 16.00 – 20.00 organiseert
Campusshop een inloopbijeenkomst in de aula van de school voor geïnteresseerde
ouders/verzorgers, ook over evt. betalingsmogelijkheden.

