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Laptops op Eijkhagen in 2020-2021       Maart 2020 

 

 

Digitale leermiddelen 

In het voortgezet onderwijs worden steeds vaker digitale hulpmiddelen zoals laptops gebruikt. Digitale 

leermiddelen zijn vooral geschikt om leerlingen meer oefenmogelijkheden te geven, hun vorderingen beter 

te kunnen volgen en lesmateriaal meer op maat te kunnen aanbieden. Of de schoolboeken ooit helemaal 

zullen verdwijnen betwijfelen wij, maar sommige boeken kunnen zeker worden vervangen door digitaal 

materiaal.  

Drie jaar lang hebben we op Eijkhagen in een aantal klassen het werken met laptops uitgeprobeerd.  We 

hebben gezien dat ons onderwijs inderdaad baat heeft bij de inzet van deze apparaten. In augustus 2019 zijn 

we er daarom in alle brugklassen, alle derde klassen en de vierde klassen havo en (t)vwo mee gestart. In 2020 

zullen de andere klassen volgen. De laptops zullen worden gebruikt als er sprake is van een onderwijskundige 

meerwaarde. Dit betekent dat zeker niet al het lesmateriaal digitaal zal worden. We gaan ervan uit dat de 

laptops in ongeveer 30% van de onderwijstijd op school en thuis zullen worden ingezet.  

 

Eigen laptop meenemen 

Wij vragen aan de ouders van de leerlingen in alle klassen, behalve 6 vwo, vanaf augustus 2020 ervoor te 

zorgen dat hun kind een laptop heeft en deze mee kan nemen naar school. Het is belangrijk dat de laptop 

geschikt is voor schoolgebruik. Dit houdt in dat de laptop beschikt over het besturingssysteem Microsoft 

Windows 10 en aan onderstaande minimale systeemeisen voldoet: 

- Minimaal een 11 inch display | veel groter wordt niet aangeraden i.v.m. ruimte schooltas 

- Minimaal 4 GB intern werkgeheugen | 8 GB aangeraden 

- Minimaal 64 GB opslag capaciteit | SSD aangeraden 

- Minimaal een 802.11ac (5Ghz) wifi adapter 

- Een accu die een hele lesdag mee kan 

Mocht u twijfelen of u al over een geschikt apparaat beschikt, dan kunt u altijd navraag doen bij onze afdeling 

ICT: net.lemmens@charlemagnecollege.nl 

 

Laptop aanschaffen via onze preferred supplier 

Heeft uw kind nog geen laptop, dan kunt u bij een door ons geselecteerd bedrijf (Campusshop.nl) online 

een laptop kopen die ruimschoots voldoet aan de gestelde voorwaarden. U heeft de keuze uit verschillende  

geschikte exemplaren in verschillende prijsklassen, vanaf 

ongeveer € 300,-.  Het is verstandig een goede beschermhoes 

direct mee te bestellen. Bij aankoop van de laptop kunt u ook 

de zogeheten ‘voortgezet onderwijs service’ selecteren. Dit is 

een verzekering en reparatieservice voor een duur van drie 

jaar, inclusief een beschermhoes. Met korting via school kost 

deze service € 100,-. Deze korting wordt automatisch verwerkt. 

Het is zinvol lopende eigen verzekeringen eerst goed te 

bestuderen. Soms is zelf verzekeren binnen een bestaande 

polis goedkoper. 

Er is ook een huurkoopregeling mogelijk waarbij u de keuze heeft de laptop in één, twee, drie of vier jaar af 

te betalen. In één keer kopen is natuurlijk voordeliger dan huurkoop. De leverancier brengt kosten in 
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rekening voor de borg, administratie en de huur. Het voordeel van de huurkoopregeling is dat niet in één 

keer een groot bedrag betaald hoeft te worden en de laptop na afloop toch uw eigendom kan worden.  

 

De laptops zijn vanaf de tweede of derde week van juni te koop via de website campusshop.nl. Op de 

website van Campusshop is een speciale pagina ingericht voor onze school. U kunt daarop terechtkomen 

door op de hoofdpagina Charlemagne College Eijkhagen te selecteren. 

 

Gaat uw voorkeur uit naar een andere leverancier, dan is dat natuurlijk ook prima. Let u dan wel goed op 

de juiste specificaties. 

 
Software en veiligheid 
Voor al onze leerlingen wordt door de school kosteloos een Microsoft Office 365 abonnement beschikbaar 
gesteld. Middels dit abonnement kan de leerling op de laptop de complete Microsoft Office suite (Word, 
PowerPoint etc.) installeren. Als het Microsoft Office pakket al aanwezig is op de laptop als proefversie dan 
kan het schoolabonnement gebruikt worden om deze vervolgens te activeren. Microsoft Windows 10 
beschikt standaard over een beveiligingscenter (Windows Defender) waardoor de aanschaf van een aparte 
virusscanner niet nodig is. Op school zijn kluisjes beschikbaar waarin uw kind de laptop kan opbergen als deze 
niet wordt gebruikt. 
 
Vrijwillig of verplicht 

Scholen krijgen van de overheid geen extra geld voor de aanschaf van laptops of tablets. Zou de school de 
laptops betalen, dan hebben we geen geld meer over om boeken te kopen. Onderwijskundig vinden wij het 
onverantwoord uitsluitend met digitale middelen les te geven. Daarom moeten we voor de aanschaf van de 
laptops een beroep op de ouders zelf doen. Wij kunnen en willen ouders echter niet verplichten een laptop 
aan te schaffen. Wij kunnen slechts aangeven dat het heel gewenst is dat ieder kind zijn eigen laptop thuis 
en op school kan gebruiken. Kiest u ervoor geen laptop te kopen, dan kan uw kind op school gebruik maken 
van een leenexemplaar. Er is een beperkt aantal machines voor dit doel op school beschikbaar. Dagelijks kan 
dan ’s ochtends een apparaat worden afgehaald bij de afdeling ICT en na het laatste lesuur weer worden 
ingeleverd. Deze laptops kunnen niet naar huis meegenomen worden. 
 
Krappe beurs 
We hebben er in overleg met de OuderAdviesRaad en de ouders van de Medezeggenschapsraad bij de 
selectie van de laptop voor gekozen de prijs zo laag mogelijk te houden en aanschaf ook via een 
huurkoopregeling mogelijk te maken. Mocht de aanschaf voor u toch een probleem zijn, en komt u vanwege 
uw financiële situatie in aanmerking  voor een tegemoetkoming in schoolkosten, dan kunt u een aanvraag 
indienen bij de Stichting Leergeld. Neemt u in dat geval voor meer informatie contact op met ons 
ondersteuningsteam:  ondersteuningsteam@charlemagnecollege.nl 
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