
Laptops in de klas
In de brugklas van het Oosterlicht College Vianen heeft elke leerling een eigen laptop. Wij willen onze 
leerlingen voorbereiden op de maatschappij en digitaal leren maakt daar onderdeel van uit. 
Het Oosterlicht College Vianen kiest ervoor om zowel boeken te gebruiken als een laptop. We willen 
gebruik maken van digitale lesmethoden, van de veelheid aan digitale bronnen die beschikbaar is en 
van moderne media. Daarnaast gebruiken wij boeken om uit te leren. Deze mix van leermethoden 
noemen we  ‘blended learning’. 

Meerwaarde voor het 
onderwijs
Een device draagt bij aan eigentijds onderwijs. 
Wanneer we zowel boeken als digitale 
leermiddelen benutten, kunnen we vaker 
di� erentiëren naar niveau en leerstijl. We kunnen 
maatwerk bieden in de lessen en er is meer 
afwisseling. We kunnen leerlingen die meer 
oefening kunnen gebruiken geschikt materiaal 
aanbieden. En leerlingen die willen verdiepen of 
meer ontdekkend leren, kunnen gebruik maken 
van een wereld aan bronnen. 

Faciliteiten
We gebruiken Digiplein als toegangspoort tot O�  ce365 en 
de lesmaterialen. Natuurlijk heeft de school een goed 
dekkend wi� -netwerk waardoor alle leerlingen tegelijk 
online kunnen werken. Het zal per vak of per thema 
verschillen wanneer de leraar de laptop inzet als 
leermiddel. De laptop kan buiten de lessen veilig worden 
opgeborgen in het kluisje.

Leerlingen:
• hebben elke dag hun laptop bij zich en
   zorgen voor een set oortjes of koptelefoon.
•  zorgen voor een opgeladen accu aan het
   begin van de dag.
•  krijgen een account om op het school- 
   netwerk te werken.

Het gebruik in de klas
Veel lesmethoden hebben één of meer digitale 
onderdelen die worden ingezet tijdens een deel 
van de les of als huiswerk. Ook zal de laptop 
worden ingezet om leerlingen zelf bronnen te 
laten zoeken en verwerkingsopdrachten te laten 
maken, verdiepend materiaal te bekijken en 
samen te werken. 

Bring your own device



Volg ons ook op Facebook en Instagram! 
www.oosterlichtvianen.nl
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Welk device
De laptop is voordelig aan te scha� en via een extern 
bedrijf. U wordt hier verder over geïnformeerd op de 
kennismakingsavond. 

Het aanscha� en van een laptop kan natuurlijk ook via 
een andere weg. De speci� caties van de laptop staan 
hiernaast. 

Het aanscha� en van een MacBook wordt sterk 
ontraden, omdat we daar geen ondersteuning op 
bieden. Het werken met een Chromebook is voor 
schoolwerk niet mogelijk.

We geven het advies dat apparatuur
minimaal aan de volgende speci� caties moet 
voldoen voor een goede gebruikerservaring:

• Besturingssysteem is Windows 10 home,
   pro of education
• Processor van Intel i3 of i5*
• Het geheugen is minimaal 4GB
• De wi� -clients ondersteunen minimaal
   de wi� -standaard 802.11n en bij voorkeur
   802.11ac (ABGN / AC)
• De harde schijf is voorzien van een SSD,
   minimaal 128 GB

   Geen Chromebook of 
   Apple Macbook.

Financieel
De kosten van de laptop vallen in dezelfde categorie als de vrijwillige ouderbijdrage. Wij 
vragen van ouders de laptop aan te scha� en als hulpmiddel in ons onderwijsprogramma voor 
op school en thuis.

Wanneer de aanschaf van een laptop voor ouders of verzorgers � nancieel moeilijk wordt, is dat 
vergelijkbaar met de situatie waarin ouders andere schoolkosten, bijvoorbeeld voor excursies of 
reizen, niet kunnen opbrengen. In dat geval verwijzen we naar onze website en de schoolgids 
voor de mogelijkheden om dit op te lossen, zoals gespreide betaling of een 
aanvraag bij de stichting Leergeld in de eigen woonplaats.

Vragen?

Onze afdelingsleiders van leerjaar 1 staan u graag te woord.

Oosterlicht College Vianen
         0347 – 32 56 20
         post.vianen@oosterlicht.nl

   er ook een spelletje op wilt kunnen spelen.
* i3 is voldoende, i5 is vrije keuze als de leerling   
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