Zeist, 21 mei 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag hebben we een informatieavond georganiseerd voor de
ouders van de leerlingen van de Opstapklas en de brugklassen.
Na een voorbereidingsperiode gaan we de komende maanden een aantal
vernieuwingen op het gebied van ICT op onze school uitrollen, passend binnen
onze onderwijsvisie. In deze brief informeren we u over de aanschaf van een
Chromebook/ laptop voor uw kind.
Onze leerlingen maken tijdens het onderwijs op onze school en bij het maken
van huiswerk steeds vaker gebruik van een computer. OVMZ kiest bij de inzet
van ICT-middelen bewust voor ‘blended learning’. Dit wil zeggen dat we
streven naar een optimale mix in het gebruik van boeken, (werk)schriften en
digitale leermiddelen. Diversiteit in werkvormen en inspelen op verschillende
leerstijlen en aansluiten op het niveau van de individuele leerling vinden wij
essentieel voor goed onderwijs.
Om deze onderwijsinnovatie in praktijk te brengen, gaan alle leerlingen van
klas 1 en 2 in het schooljaar 2020-2021 werken met een eigen laptop, dit met
instemming van de medezeggenschapsraad. We hebben ervoor gekozen om
een samenwerking aan te gaan met de Rent Company. Het bedrijf ‘The Rent
Company’ gaat de levering, de service en de garantie verzorgen. Dit houdt in
dat u het Chromebook, inclusief servicepakket en beschermhoes via The
Rent Company kunt kopen of huren. Zie voor meer informatie en prijzen ook
de bijgevoegde Powerpoint presentatie.
Dit is overigens geen verplichting en u kunt er ook voor kiezen via een andere
weg een laptop aan te schaffen. Deze laptop moet dan wel voldoen aan de
volgende voorwaarden: i5, 8GB werkgeheugen, 256 GB Opslag en Wifi.
Minder kapitaalkrachtige ouders kunnen gebruik maken van de U-pas of een
beroep doen op de Stichting Leerkansen Zeist of Utrecht. Daar zijn door
NUOVO centrale afspraken mee gemaakt
(http://www.leerkansenzeist.nl/ of https://leergeldutrecht.nl/). Mocht u hier
vragen over hebben kunt u contact opnemen met een van de teamleiders,
Menno Horst (mhorst@ovmz.nl) of Manon Rijken (mrijken@ovmz.nl).
Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben nav bovenstaande
informatie, dan hoor ik het uiteraard graag.
Hartelijke groeten,
Manon Rijken
Teamleider onderbouw

