Digitaal onderwijs en OSG Willem Blaeu 2021/2022
OSG Willem Blaeu biedt digitaal onderwijs aan op alle niveaus. In ons onderwijs maken we gebruik
van computers en laptops als ondersteuning van de lessen. Het gebruik van de computer/laptop in
het onderwijs heeft namelijk een positieve invloed op jouw leren. We gaan voor een mix van boeken
en digitaal materiaal. In lessen en mentormomenten besteden we ook aandacht aan ICTvaardigheden en mediawijsheid. We bereiden jou daarmee voor op de digitale wereld. We
verwachten van jou dat je een eigen laptop of Chromebook mee naar school neemt.
De (digitale) lesdag
Als je in een klas zit van de OSG Willem Blaeu dan heb je elke dag een laptop of Chromebook nodig.
Huiswerk en toetsen staan in je digitale agenda. Voor een aantal vakken is de lesmethode geheel of
gedeeltelijk digitaal. Opdrachten kun je digitaal krijgen en inleveren. Natuurlijk zit je niet de gehele
dag achter de computer (dat zou niet goed zijn). De ene dag zal dat meer zijn dan de andere dag. Als
je op één dag gymnastiek en beeldende vorming hebt, dan zal dat percentage minder zijn dan op een
dag waarop alleen theorievakken staan geroosterd. Naast de laptop blijven boeken en schriften
belangrijke leermiddelen.
Toegang tot Internet
Ons gebouw is volledig voorzien van wifi en je kunt je apparatuur overal in school gebruiken, maar
natuurlijk ook gewoon thuis.
Welke apparatuur?
We werken met Chromebooks. Je bent ook vrij om een Windows laptop te kiezen. Wij kiezen voor
een Chromebook, deze keuze is o.a. gebaseerd op de lange accuduur, weinig storingen, weinig
onderhoud, makkelijk te installeren/herstel en snelle opstart. Een extern bedrijf, Campusshop, kan
alles rondom levering, onderhoud en betaling (ook in termijnen) overnemen. Je bent zelf eigenaar van
de apparatuur. De kosten hiervoor schatten we in op rond de 300 euro voor een Chromebook, een
laptop is duurder. In principe kun je daarmee een aantal jaren vooruit. Met Campusshop kunnen
afspraken gemaakt worden over reparaties, vervanging en dergelijke. Voor een Chromebook: kijk op
de website www.campusshop.nl (kies voor onderwijsinstelling OSG Willem Blaeu voor de 5
geselecteerde Chromebooks). Deze informatie is rond juni 2021 up-to-date.
Voorwaarden gesteld aan de laptop van eigen keuze:
*de mogelijkheid om met een adapter aan het elektriciteitsnet te werken of de laptopaccu op te laden
*een draadloze netwerkkaart (moet wifi 802.11n en 5GHz ondersteunen)
*een accugebruiksduur van minimaal 6 klokuren. Het is in principe niet mogelijk om het apparaat op
te laden in een klaslokaal
*een hoofdtelefoonaansluiting met koptelefoon/oortjes
*schermafmeting minimaal 11’6 inch
*een “normaal” toetsenbord
*een webcam (ingebouwd)
*een microfoon (ingebouwd)
*de grootte van de harde schijf is minder belangrijk omdat tegenwoordig alles in de “cloud”
opgeslagen wordt
Voorwaarde gesteld aan het besturingssysteem:
Bij voorkeur een Chromebook
Minimaal Windows 10 bij een laptop.
Zorg ervoor dat de laptop regelmatig wordt bijgewerkt met de laatste updates.

Te gebruiken software (voorlopige lijst)
Office 365 /Office 2016 – via school (www.slim.nl)
Software
Alle leerlingen van onze school krijgen een licentie voor Office 365. Met deze licentie mag ook op 5
desktops/laptops thuis Office geïnstalleerd worden. We hebben een overeenkomst afgesloten met
SLB-diensten. Via de website www.slim.nl bestel je eenvoudig en met hoge korting legale software,
hardware, tijdschriften, boeken en accessoires.
Dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie, die gebruik willen maken van voorleessoftware, adviseren wij een
laptop aan te schaffen en geen Chromebook.
De voorleessoftware die wij gebruiken op school heet Claroread. Indien uw kind hiermee gaat
werken, dient u dit zelf aan te schaffen. Het voordeel van Claroread is dat de boeken kunnen worden
voorgelezen vanuit Magister.
Voor meer informatie en voor het aankopen: https://www.claroread.nu/
Support
We hebben als school geen voorzieningen of medewerkers om laptops te repareren of software te
installeren. Bij de aanschaf van een apparaat kunt u meestal een verzekering afsluiten met daarbij
een reparatiecontract (verlies/beschadiging).
Bescherming van de laptop/Chromebook
Denk hierbij aan de aanschaf van een laptopsleeve of laptoptas, maar ook de mogelijkheid om met
een kabeltje de laptop vast te zetten (een zgn Kensingtonslot). Je kunt je laptop als je deze niet
gebruikt in je locker bewaren.
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met info@willemblaeu.nl.
Wij hopen je in het nieuwe jaar met je laptop/Chromebook te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Het team OSG Willem Blaeu

