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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de nieuwe brugklasleerlingen  

 

 

 

 

 

Datum:   19 april 2019 

Kenmerk: 18190309/KAR 

Betreft:  Uitnodiging informatie avond notebook 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Op Het Schoter wordt er naast boeken gewerkt met een notebook. In deze brief wordt uitgelegd 
waarom we dat doen en wat ons aanbod is t.a.v. de aanschaf van een notebook. Deze brief is 
tevens ook een uitnodiging voor de informatie avond hierover. Deze avond is op dinsdag 28 mei 
om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zal de koffie en thee gereed staan. 
 
De reden dat we de leerlingen met een eigen notebook willen laten werken is o.a. dat steeds 
meer lesstof wordt aangeboden via een ELO (Elektronische Leer Omgeving).  Een ELO is een 
programma waarin lesmateriaal wordt geplaatst dat via internet te raadplegen is en waarin 
leerlingen en docenten verschillende lesgebonden activiteiten kunnen uitvoeren. In het MBO, 
HBO en het universitair onderwijs is werken met ELO’s al heel vanzelfsprekend en we bereiden 
onze leerlingen dan ook beter voor op het vervolgonderwijs door te werken met notebooks. 
 
Minstens zo belangrijk is dat we ons onderwijs didactisch nog sterker willen maken door onze 
leerlingen te laten werken met notebooks. Door technische vernieuwingen is de leerstijl van 
leerlingen aan het veranderen en door met een notebook te werken denken we bij deze 
veranderende leerstijl aan te sluiten. Het werken met de gangbare schoolboeken wordt verrijkt 
door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van 
gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert en het 
leerrendement verhoogt. Een onlangs verschenen rapport van de Kennisnet (ICT op school) 
geeft aan dat het gebruik van notebooks een kwaliteitsimpuls kan geven aan het Nederlands 
onderwijs. Nog een reden voor ons om te kiezen voor een notebook naast de lesboeken is dat 
het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling: er 
kan beter maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en 
verdiepende stof aan te bieden. 
 
De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter de computer zitten. Onderzoek geeft aan dat 
het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer 
zitten te werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat 
klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het 
werken met notebooks en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de 
afwisseling in de manier van werken. 
 
Het Schoter zal er op toezien dat ongewenst gedrag met behulp van de notebook, het bezoeken 
van “verkeerde” sites en agressief/pestend gedrag, wordt voorkomen of bestreden. Hier zal 
nadrukkelijk aandacht aan worden besteed in de lessen mediawijsheid. 
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Het Schoter heeft The Rent Company als partij aangesteld om u een notebook aanbieding te 
doen inclusief de bijbehorende dienstverlening. Concreet betekent dit het volgende: 

 

Specificaties Dell 13,3 inch Latitude 3300 educatie notebook 

• Beeldscherm                          : 13.3-inch FHD WVA 1920 x 1080 embedded touch  

• Processor                               : Intel® i3™ 7020U processor  

• Draadloze netwerkkaart        : Intel® 8265AC 802.11ac/a/b/g/n 2x2 (2,4 GHz/5,0 GHz freq) 
• Videokaart                             : HD Graphics 610  

• Werkgeheugen                      : 8 Gb DDR 4 intern geheugen 

• Opslagcapaciteit                    : 128GB SSD 

• Toetsenbord                           : Spill-resistant 

• Webcam                                : HD Webcam  

• Bluetooth                               : Ja 4.2 

• I/O`s                                       : 2x USB 3.1, 1x HDMI, 1x USB-c 

• Netwerkkaart                         : LAN 10/100/1000 

• Gewicht                                 : 1,56 Kg 

• Batterij                                   : 4 Cell 56 WHr Prismatic 

• Garantie batterij                    : 12 maanden 

• Besturingssoftware               : Windows 10 Pro Nat. Academic          

 

Inclusief    

• 36/48 of 60 maanden Total Care pakket, bestaande uit: 

o Basis software installatie benodigd voor het schoolwerk, 

o 36/48 of 60 maanden garantie op onderdelen (exclusief batterij) 

o Ondersteunende helpdesk op school 

o Vervangende apparatuur op school voor hardware reparaties of schades  

o Dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico;  max. 

drie (3) schades) 

o Beschermhoes voor het vervoeren van de laptop 

 

Tijdens de informatieavond van 28 mei schetsen wij u de mogelijkheden die er zijn t.a.v. de 
aanschaf van een notebook via de Rent Company. Zelf een notebook aanschaffen behoort 
eventueel ook tot de mogelijkheden 
 
Nb. het samenstellen van de nieuwe brugklassen voor komend schooljaar bevindt zich in een 
afrondende fase. We kijken uit naar het verwelkomen van de nieuwe brugklasleerlingen op onze 
eerste kennismakingsdag op 11 juni om 16.00 uur. Hier zal uw zoon/dochter zijn of haar nieuwe 
klasgenootjes ontmoeten en kennismaken met de mentor. Uw zoon/dochter krijgt voor deze 
middag in de eerste week van juni nog apart bericht. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joost van het Kaar 
Teamleider brugklas, 234 mavo 
 

 


