Aan de ouders/verzorgers en nieuwe leerlingen van klas 1

Den Haag, mei/juni 2018
Betreft: aanschaf Chromebook
Leerlingnummer:

Geachte heer/mevrouw, beste leerling,
Zoals u weet, zullen wij in klas 1 meer gebruik gaan maken van de digitale leeromgeving. De
leerlingen starten met een digitaal portfolio. De digitale mogelijkheden in de lessen nemen toe en in
het domein is het absoluut een voordeel als de leerlingen met hun eigen device makkelijk toegang
hebt tot bijvoorbeeld Word, Excel of internet. Leerlingen moeten wel gewoon hun boeken
meenemen, die willen we namelijk niet digitaal.
Bestel het device via Buyitdirect
Tijdens de open dag, de kennismakingslesjes en de informatieavond hebben we u en de leerlingen
erover geïnformeerd, dat we met een bedrijf in zee gaan om een mooi device voor een scherpe prijs
aan te kunnen bieden. Dat is gelukt! Vanaf 21 mei aanstaande kunt u op de internetsite van
Buyitdirect het aanbevolen device bestellen. Bij het adres staat in welke klas je komt te zitten
(bijvoorbeeld 1K, 1Ma, 1Ha of 1Va). Wellicht is het mogelijk dat dit in de webshop aangegeven moet
worden.
Bestellen kan door naar de volgende site te gaan: www.smart2scool.nl/montaigne
Wij vragen u uiterlijk 31 juli de bestelling te doen, zodat we alle bestellingen 28 augustus kunnen
ontvangen. De bestellingen worden namelijk op het adres van de school afgeleverd.
Hoe pas je goed op het device?
Het is mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten bij het Chromebook. Als school zijn wij
niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het gebruik. Elk contact over defecten/schade
vindt direct plaats met de leverende partij. De school heeft hier geen rol in.
Bij het Chromebook zit standaard twee jaar fabrieksgarantie. Dit kan via Buyitdirect worden verlengd,
maar kunt u ook zelf regelen. Bovendien is het verstandig om even te kijken naar de eigen inboedelverzekering, want soms kan een device gewoon mee in deze verzekering. En dat is wel zo gemakkelijk
natuurlijk.
Wij hebben er voor gekozen om via Buyitdirect geen sleeve (beschermhoes) voor het Chromebook
aan te bieden. Uit ervaring is gebleken dat de leerlingen hun eigen sleeve willen aanschaffen. Wij
raden echter aan er wel een aan te schaffen om schade te voorkomen.

Sterke punten van een Chromebook
We hebben als school voor een Chromebook gekozen, omdat deze relatief licht in gewicht is, een
lange accuduur heeft (de leerling draagt er thuis zorg voor dat de accu altijd voldoende is opgeladen),
gelijk opstart bij openen en in een lagere prijsklasse zit. Bovendien bieden ze met het Office365
pakket een enorme opslagruimte in de Cloud.
Het gekozen Chromebook is bovendien voorzien van extra stootranden in een aansprekende kleur.
Dagelijks gebruik
Onze ICT-afdeling zal voor elke leerling een Google en Office 365 account aanmaken. Hiermee krijgt
de leerling toegang tot email, Word, Excel, Powerpoint, One-note en One-drive. Hier zijn geen kosten
aan verbonden. Bovendien heeft de afdeling ICT er met dit account voor gezorgd dat leerlingen op
het beginscherm snel naar Magister (ons cijfer- en communicatieplatform) kunt gaan. De inloggegevens voor het account worden na de vakantie uitgedeeld.
Op 28 augustus kunnen de leerlingen hun device ophalen
De bestelde Chromebooks worden door Buyitdirect op dinsdag 28 augustus op school geleverd.
Tijdens de introductiedag van 28 augustus horen de leerlingen wanneer en waar het Chromebook
opgehaald kan worden. Het is dus wel van belang om ruimte in de tas over te houden om het
Chromebook mee naar huis te nemen. Er kan ook voor gekozen worden om het Chromebook in de
locker op te bergen. Buyitdirect heeft een controle uitgevoerd om te kijken of het Chromebook
werkt, dus het apparaat is startklaar.
Leerlingen die ervoor kiezen geen Chromebook bij Buyitdirect te kopen en een ander/eigen device
mee te nemen, krijgen vanzelfsprekend ook een Google en Office365 account. Onze voorwaarden
voor een eigen device zijn:
 Lange accuduur (minimaal 8 uur)
 Device moet in de locker passen (even meten op de eerste schooldag)
 Snelle opstart, vergelijkbaar met die van een Chromebook
Alleen zo kunnen we als school het maximale uit de beoogde digitale inzet halen.
Op woensdag 29 augustus krijgen alle leerlingen uit klas 1 een zogenaamde knoppencursus, waarbij
zij leren waar alle beschikbare functies van Office 365 zich bevinden en hoe bij Magister te komen.
Deze dag hebben de leerlingen dus vanzelfsprekend het device bij zich!
Ik hoop u en de leerlingen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u voor nu een fijne
vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Stefan Stad,
afdelingsleider havo/vwo onderbouw
s.stad@montaignelyceum.nl

