Aan: ouders/verzorgers van leerlingen van klas 3 HBR
Betreft: informatie over het iPadgebruik in de klas
Oldenzaal, juli 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Komend schooljaar gaat uw zoon of dochter naar klas 3 HBR. We verheugen ons op de komst
van uw zoon/dochter en we willen u middels deze brief informeren over onze manier van werken
in het profiel HBR.

Het Twents Carmel College, locatie Potskampstraat heeft besloten om in alle 3e klassen HBR te
gaan werken met de iPad als ondersteuning van ons onderwijs/leerproces. Binnen ons onderwijs
is veel aandacht voor motivatie en differentiatie. Door de inzet van iPads zijn wij beter in staat
om leerlingen nog meer te motiveren voor ons onderwijs. Daarnaast stelt het ons in staat om
beter om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen. Dit betekent dat we de iPad veelvuldig
in de lessen gaan gebruiken. Voor de meeste vakken zal gelden dat de boeken zowel op papier
als op de iPad beschikbaar zullen zijn. Wij vragen u dan ook om uw zoon/dochter te voorzien
van een iPad. Op welke manieren zou dit kunnen?

•
•

•

U heeft een iPad en uw kind neemt deze mee naar school
U schaft zelf een iPad aan. U kunt zelf bepalen waar u de iPad aanschaft. Het Twents
Carmel College heeft connecties met Detec in Denekamp, Mediastore PC Totaal in
Oldenzaal en de firma Switch in Oldenzaal. Via de firma Switch kunt u gebruikmaken van
de webshop, deze kunt u vinden via www.tcc.studywise.nl
Diegene die op financieel vlak voor onmogelijkheden komen te staan adviseren wij om
contact met de adjunct van de afdeling op te nemen.

Ook is het mogelijk om via de Rent Company een iPad te huren.
Zie hiervoor de informatie op onze website onder:
Ouders/Verzorgers
ICT en Onderwijs
Schooljaar 2018-2019

met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
J. v. Kempen Adjunct-directeur profiel HBR

