Elke leerling een eigen chromebook in de brugklas

Het Willem de Zwijger College vindt het belangrijk dat leerlingen naast hun boeken ook gebruik maken van het internet. Leerlingen kunnen gebruik maken van de vele digitale hulpmiddelen om stof te verwerken of te oefenen.
Zo kiest de leerling de manier van leren die het beste bij hem past. Je kunt instructiefilmpjes bekijken, digitale oefeningen maken, (samen) presentaties maken of bijvoorbeeld dingen ontwerpen voor een 3D printer.

De Willem wil ook dat leerlingen beter ‘digitaal
geletterd’ worden. Er wordt vaak vanuit gegaan dat
de meeste leerlingen erg handig zijn met een laptop
of computer, maar in de praktijk valt dit vaak tegen.
Wanneer leerlingen een eigen device hebben, kunnen we hier veel gerichter aan werken.

Vanaf komend schooljaar zal de Willem haar
onderwijs meer op maat aanbieden. Leerlingen
kiezen in flex-uren een gedeelte van hun eigen
lesaanbod. Het is belangrijk dat een leerling op elk
moment en op elke plek bij schoolwerk kan.

Aanschaf via school
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen alle
leerlingen die op het Willem de Zwijger
College in de brugklassen starten dan
ook een eigen chromebook moeten
bezitten.
Een chromebook is soort een laptop die
snel is en blijft omdat alles wordt opgeslagen in de cloud.
De school stelt een aantal eisen aan het
type chromebook dat gebruikt moet
worden en biedt dan ook de aanschaf
via school aan.

Hoe werkt het praktisch?
• U maakt via de webshop een keuze: huren of kopen.
• De school betaalt, bij aanschaf via school, de software, ter waarde van € 27,50, die nodig is om tijdens de lessen
goed met de chromebooks te kunnen werken. De chromebooks zijn bij aflevering al voorzien van deze software.
• De school draagt, bij aanschaf via school € 55,- bij in de kosten, om de chromebooks betaalbaar te houden
(de hieronder genoemde kosten zijn na aftrek bijdrage van school)
• De huur van het chromebook met een stevige, waterafstotende opberghoes met stootranden, een uitbreiding
van de garantie en een beperkte schadeverzekering zal rond de € 7,50 per maand zijn.
De duur van deze huurovereenkomst is vier jaar.
• Naast de optie om het chromebook te huren, zal ook de mogelijkheid tot kopen worden aangeboden.
De prijs bij aankoop inclusief garantie-/verzekeringstermijn van 3 jaar is rond de € 325 (€ 355,- bij 4 jaar)
• De school heeft reserve-exemplaren, zodat de leerling, mocht er iets zijn met het chromebook,
even een schoolexemplaar kan lenen en dus nooit zonder zit.

