Aan:

ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1 in 2019-2020

Betreft:

Leermiddelenbeleid en gebruik device

Beste ouder/verzorger,
Welkom op de RSG Tromp Meesters!
Uw zoon of dochter heeft zich aangemeld voor onze school, de RSG Tromp Meesters. Een hele
overstap waar we uw kind goed op willen voorbereiden. Wij als afdelingsleiders zijn daar druk mee
bezig.
Blended learning: het beste van twee werelden
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daar houden wij rekening mee door ervoor te
kiezen het beste van twee werelden te verenigen. Wij gebruiken aan de ene kant moderne media in
de klas, en aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek. We noemen deze mix van leermiddelen
‘blended learning’. We hebben in ons leermiddelenbeleidsplan verwoord wat we willen bereiken met
ons onderwijs door deze blended learning mix. Een device is als hulpmiddel nodig om deze doelen
vorm te geven.
De doelen zijn:
1. Op de RSG bereiden we onze leerlingen voor op maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals o.a. verwoord in de zogenaamde “21stcenturyskills” (zie afbeelding)
2. Op de RSG bieden we onderwijs dat aansluit bij de individuele leerling.
We differentiëren om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
3. Op de RSG geven we les op basis van leerdoelen.
We werken opbrengstgericht met leerdoelen, toetsen formatief (om feedback te geven) en
summatief (voor een cijfer) en coachen

21ste -eeuwse vaardigheden in samenhang

Waarom een eigen device?
Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een device
sluit hierbij aan. Bovendien worden gangbare schoolboeken verrijkt door het aanbod van allerlei
digitaal lesmateriaal. Het gebruik van een variëteit aan lesmateriaal en diversiteit in werkvormen
motiveert leerlingen meer. Daarnaast maakt het werken met een device het mogelijk om beter aan te
sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden, door naast
een basisleerroute ook herhaling of verdieping aan te bieden, waar de leerling plaats- en
tijdonafhankelijk mee aan de slag kan. Tot slot willen we de leerlingen goed voorbereiden op het
vervolgonderwijs: in het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een digitale
leeromgeving vanzelfsprekend.
Welk device kan ik hiervoor aanschaffen?
Na vier jaar met iPads gewerkt te hebben, zijn we vanaf 2018-2019 overgestapt op een laptop. We
vragen u als ouders/verzorgers om bij te dragen aan de aanschaf van het device voor uw zoon of
dochter. Dit is door de oudergeleding van onze MR goedgekeurd. Dit kan op twee manieren:




U schaft zelf een laptop aan voor uw zoon of dochter die voldoet aan de specificaties die zijn
opgesteld door de school om te kunnen worden gebruikt op het schoolnetwerk. Deze
specificaties staan vermeld op onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor verzekering en
onderhoud.
Een andere mogelijkheid is de aanschaf via een door de school gecontracteerde partner, The
Rent Company uit Den Bosch. Dit aanbod bestaat uit: een laptop die voldoet aan de
specificaties, verzekering en onderhoudscontract, vervanging bij defect direct op school te
regelen, een krachtige accu zodat hij de hele schooldag, zonder tussentijds opladen, meekan,
een beschermhoes en de mogelijkheid tot huren met een overnamemogelijkheid van de
goederen aan het einde van de huurperiode.

Prijzen
Bij het aanbod van The Rent Company worden de volgende opties aangeboden voor de Dell 11,6 inch
Latitude 3190 educatie 2-in-1 convertible laptop
 Kopen, inclusief drie jaar Easy4u Total Care Pack € 566,00 eenmalig
 Kopen, inclusief vier jaar Easy4u Total Care Pack € 583,00 eenmalig
 Huren, inclusief drie jaar Easy4u Total Care Pack € 16,05 per maand *
 Huren, inclusief vier jaar Easy4u Total Care Pack € 12,40 per maand *
* zie de exacte voorwaarden in de webshop van The Rent Company. Zo geldt bij huur een eenmalige
borg van 4 maandtermijnen die in 1x worden geïnd. De optie tot koop bij einde looptijd is voor
hetzelfde bedrag als de borg.
De school zorgt voor een korting van € 100,- op de aanschaf van dit pakket. Deze korting is al
verrekend in bovengenoemde prijzen. De korting geldt alleen op de laptop die wordt aangeboden via
The Rent Company voor leerlingen uit de eerste klas van de RSG. School betaalt naast de € 100,bijdrage aan het device voor alle leerlingen de licentie voor Windows 10 en Office 365.
Het device is geen leermiddel dat door school gratis wordt verstrekt, zoals dat bij boeken het geval is.
Scholen krijgen ook geen vergoeding voor het verstrekken van devices. Toch vinden de Minister van
Onderwijs en wij als school het belangrijk dat het onderwijs voorbereidt op de toekomst, met devices
die daarin een belangrijke plek innemen. Mochten de financiën voor u een bezwaar zijn dan: (1) kunt u
kiezen voor de optie huren met een overname mogelijkheid aan het einde van de looptijd; (2) heeft u
wellicht recht op bijstand via de gemeentelijke sociale dienst of (3) kunt u in gesprek gaan met school.
Gebruik in de klas
We gaan ervan uit dat een leerling het device gedurende een periode van vier jaar voor school kan
gebruiken. We hebben als school een aantal wensen voor het gebruik vastgelegd in de
gebruiksovereenkomst, die is in te zien via de website (locatie, ouders, ICT, device). Het device kan
worden opgenomen in een beheersysteem van de school. Hierdoor kunnen we in de les het
klassenmanagement regelen. We kunnen geen privacygevoelige informatie zien van individuele
leerlingen, zie ons privacy protocol. We verwachten dat leerlingen goed voorbereid in de les komen en
daar hoort een opgeladen accu bij. Niet in iedere les zal evenveel gebruik worden gemaakt van het
device. Docenten van de RSG Tromp Meesters zetten ICT in daar waar het een toegevoegde waarde
heeft.

Tijdpad
In juni ontvangt u een brief met daarin de specificaties voor een device en de bestelinformatie om het
device via The Rent Company te kunnen bestellen. Het device wordt de eerste week van het nieuwe
schooljaar op naam overhandigd aan die leerlingen die voor 31 juli 2019 besteld hebben. (Daarna
wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht en is levering in de eerste schoolweek zeer
onzeker!) Er wordt door school gezorgd voor een instructie voor het klaarmaken voor het eerste
gebruik op school.
In de eerste of tweede week van het nieuwe schooljaar worden in een mentorles leerlingen geholpen
met het gebruiksklaar maken van de laptop, mocht dat nodig zijn. In het begin van het schooljaar
nodigen wij u uit voor een kennismakingsouderavond. Op deze avond zullen wij ingaan op de
mogelijkheden van het device voor het onderwijs. Ook kunt u vragen stellen over het device, mochten
die bij u leven. Op onze website staat meer informatie over devices, o.a. bij de veel gestelde vragen
(FAQ’s).

Met vriendelijke groet,

de heer Wouda, afdelingsleider Maatwerk (vso en pro)
mevrouw Gerrits, afdelingsleider Junior College, klas 1 a.i.

Nota bene:
De leerlingen van klas 1 vmbo (Stationsstraat) bestellen hun laptop via Eekeringe. Dit betreft
hetzelfde aanbod.
Dit is een no reply e-mail. Als u wilt reageren, klik dan op de naam van de desbetreffende
afdelingsleider hierboven.

