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Programma

 19:00-19:15: Inloop

 19:15-19:45: Presentatie

 19:45-20:30: Gelegenheid voor vragen



Inhoud presentatie

 Waarom BYOD?

 Onderwijsvisie

 Software en communicatie

 Is het verplicht?

 Aanschaf van een laptop

 Veel gestelde vragen



Waarom BYOD?

 Recht doen aan verschillende leerstijlen

 Lifo lesmethodes (Licentie + Folio → boek)

 Werken aan 21e eeuwse vaardigheden

 Verhogen van de flexibiliteit

 Toegang tot ondersteunende faciliteiten



Welke software is nodig?

 Browser

 Office 365

 Handleidingen volgen op de website



Onderwijsvisie op het gebruik van ICT

 Verantwoord om leren gaan met ICT

 Werkt als een ondersteuning in het leerproces in en rond de les

 Docent heeft de regie op gebruik in de les



Communicatie en gebruik apps

Microsoft Teams

Digitale (Lifo) Methodes)Roosterinfo

Startpunt



Antonius app: Communicatie en tutoraat

 Ouders: 

 Ontvangen brieven en uitnodigingen

 Inschrijven voor tutorgesprekken

 Individueel contact met de tutor

 Leerlingen

 Groepsapp(vervanger whatsapp)

 Individueel contact met de tutor



Niet verplicht, wel gewenst

 Kan de leerling zonder eigen laptop goed functioneren op school?

JA

 Kan de leerling zonder het gebruik van een computer goed 

functioneren op en rond school? 

NEE

 Waarom wel een eigen laptop aanschaffen?

 Effectiever werken in de les (bronnen, feedback en leerroutes)

 Leren in eigen leerstijl

 Tijd en plaats onafhankelijk leren



Ontwikkelpunten 2020-2021

 Gebruik in de les: Wanneer wel en wanneer niet?

 Training docenten in gebruik educatieve applicaties en didactiek

 Training leerlingen in digitale vaardigheden

 Ondersteuning op de school

 Verminderen van aantal apps

 Meer samenwerking via Teams



Aanschaf via The Rent Company

 Ervaring

 Best geselecteerde laptops voor het onderwijs

 Garantie en leenlaptops

 Inclusief hoes

 Gespreide

betaling

mogelijk 



Eigen aanschaf

 Handzaam (maximaal 13-14 inch)

 Licht (maximaal 1,5- 2kg)

 Stevig

 SSD harde schijf i.v.m. snel opstarten

 Een wifi-kaart met de volgende specificaties: - ac/b/g/n, dual stream 

 Voorkeur voor Windows i.v.m. werken met office 365



Veel gestelde vragen

 Inlogproblemen

 Office 365 

 Garantie & schade

 Claroread/Dyslexie


