Meenemen start nieuw schooljaar
•
•
•
•
•
•
•

Stevige schooltas
Laptop (zie hieronder voor de gebruikerseisen)
Agenda
A4 of A5 lijntjesschriften
Leesboek
Oortjes voor de laptop
Etui met:
o Blauwe / zwarte pennen
o Grijs potlood
o Setje kleurpotloden
o Lijmstift
o Schaar
o Gum
o Puntenslijper

•

Voor de pauzes: eten en drinken

Betreft: beleid BYOD VMBO
Geachte ouders/verzorgers,
Binnen de VMBO afdelingen worden de lessen steeds meer digitaal vormgegeven.
Enerzijds heeft dit te maken met de maatregelen, die we hebben moeten nemen om thuisonderwijs
te geven in verband met corona, anderzijds worden er steeds meer lessen digitaal aangeboden door
de uitgevers.
Binnen het onderwijs worden de vaardigheden van de21e eeuw steeds belangrijker. Uitgevers maken
samen met het onderwijs steeds betere digitale lessen, die we als Ambelt graag willen gebruiken om
ons onderwijs te optimaliseren.
Dit heeft ertoe geleid dat we voornemens zijn om de leerlingen het onderwijs voor veel vakken
digitaal aan te bieden. Een compleet andere manier dan in het huidige onderwijs, waarin alleen
boeken worden gebruikt.
Dit betekent dat het wenselijk is dat de leerlingen een eigen device hebben om onderwijs te kunnen
volgen.
BYOD is een concept waarbij, in het geval van het onderwijs, leerlingen gebruikmaken van hun eigen
device van thuis (laptop, Windows 10). Om de leerlingen goed te kunnen bedienen en de lessen op
een goede manier te kunnen volgen, zal het device aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

Processor
RAM
Harde schijfruimte
Draadloze Internetverbinding (wifi)

1 Gigaherz of sneller
4 GB of meer
SSD kaart 250GB uitgaande van opslag
in de cloud
Ja

Het is belangrijk voor de organisatie en voor de leerlingen dat beveiliging van het systeem goed
georganiseerd is. De onderwijsgegevens van de leerlingen zijn voor ons en voor u namelijk een
belangrijke zorg. De afdeling ICT van de Ambelt zorgt voor de beveiliging binnen het wifi netwerk.
Naast deze beveiliging zijn er natuurlijk ook gebruikersvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn:
•
•
•
•

De leerling maakt op school gebruik van het Ambelt netwerk en de daarbij behorende
diensten.
De leerkracht krijgt de mogelijkheid om met de leerling mee te kijken op de laptop tijdens de
instructie en verwerkingsopdrachten onder schooltijd.
De afdeling ICT kan de software, die nodig is voor het onderwijs, installeren
Bij calamiteiten kan de afdeling ICT hulp bieden.

Wat betekent dit concreet:
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen nemen dagelijks een eigen laptop mee naar school die voldoet aan de
voorwaarden
Voor aanvang van volgend schooljaar worden de boeken, inclusief licenties om thuis te
kunnen werken, digitaal besteld. Dit wordt op school gedaan en de boeken worden
thuisbezorgd.
Naast gewone boeken zullen er een aantal vakken digitaal gegeven worden. Deze digitale
leermiddelen worden gedurende het jaar uitgebreid.
Als de laptop niet werkt, is de leerling zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
Als een leerling door overmacht twee weken geen laptop heeft, kan hij/zij gebruik maken van
een laptop van school.
De leerkracht kan tijdens schooltijd meekijken met de leerling op zijn/haar laptop

Wij realiseren ons dat het niet voor elk gezin makkelijk is om een laptop aan te schaffen. Het
afgelopen jaar hebben we tijdens Corona en door het afstandsonderwijs echter gemerkt, dat veel
leerlingen een laptop hebben om mee aan het werk te kunnen. We vinden als organisatie het dan nu
tijd om op basis van de ervaringen van afgelopen schooljaar over te stappen op onderwijs wat past
binnen de 21ste eeuw.
Binnen elke gemeente is er een voorziening, (bijvoorbeeld stichting leergeld) waar mensen met
minder financiële draagkracht aan kunnen kloppen voor een bijdrage in de kosten.
Mocht onverhoopt blijken dat de leerling geen laptop heeft of kan aanschaffen, dan kunt u dit mailen
aan m.borger@ambelt.nl We kunnen dan kijken hoe we dit met elkaar kunnen oplossen.

