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KIES JE EIGEN APPARAAT

ICT en onderwijs
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de leiding van  
de schoollocatie van uw kind. Kijk op onze website voor de  
contactgegevens: www.twentscarmelcollege.nl.
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Gebruik van ICT in het onderwijs heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij  Twents 
Carmel College stimuleren we daarom het gebruik van ICT als leermiddel. In dat 
kader krijgt iedere leerling van ons ook een Microsoft Office 365 account. Om 
hier zo goed mogelijk mee te kunnen werken moet de apparatuur die gebruikt 
wordt aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarvoor hebben wij het CYOD-
beleid opgesteld (Choose Your Own Device - kies je eigen apparaat). Via dit beleid 
kiezen alle leerlingen zelf voor een laptop, MacBook of iPad. In deze folder leest 
u meer over het hoe en waarom van ICT in het onderwijs van TCC.

 Voordelen van ICT in de klas
●  Verrijkt het onderwijsleerproces;
●  Verrijkt de onderwijsinhoud;
●  Ondersteunt leren op maat, 

passend bij de leerling;
●  Ondersteunt bij de voorbereiding 

op de maatschappij;
●  Digitale leermiddelen kunnen 

relatief eenvoudig worden aange-
past aan wensen en ontwikkelingen.

Microsoft Office 365
Iedere leerling krijgt van ons een 

Microsoft Office 365 account. Daarmee kan gratis gewerkt worden met 
programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Bovendien kan in de 
digitale leer- en werkomgeving Teams For Education online samengewerkt 
worden met andere leerlingen en met docenten.

Welk apparaat kopen of huren?
Heeft u nog geen apparaat gekocht of gehuurd?
Dan adviseren we om een (eenvoudige) laptop met Windows 10 te kopen of te 
huren. Dit sluit het beste aan bij Microsoft Office 365.

Chromebooks voldoen niet!
Chromebooks staan we niet meer toe bij nieuwe aanschaf. Onze ervaring leert dat 
hier teveel problemen mee zijn waardoor de lessen niet meer goed te volgen zijn.

Heeft u al een iPad of MacBook?
Deze apparaten volstaan prima 
op school. Heeft u al een van deze 
apparaten aangeschaft, dan kan 
daarmee dus gewoon gewerkt worden.

Richtlijnen voor de apparatuur
Het apparaat dat u al heeft of 
gaat kopen of huren moet goed 
functioneren, zowel thuis als op school. 
We stellen daarom één duidelijke eis: 
de apparatuur die gebruikt wordt door 
leerlingen moet voorzien zijn van een 
WiFi-module met 2.4 en 5.0 GHz 
ondersteuning.

Daarnaast doen wij een aantal 
aanbevelingen op basis van de 
ervaring die wij hebben met ICT-
middelen in het onderwijs. Die 
leest u terug op onze website.

Waar kopen of huren?
Ongeveer twee maanden voor het
begin van het nieuwe schooljaar 
vindt u op onze website een link op 
de pagina ICT en onderwijs, waarmee
u een apparaat kunt bestellen bij 
The Rent Company. Met hen hebben
wij prijsafspraken gemaakt. U mag 
het apparaat uiteraard ook ergens 
anders aanschaffen. 

Kosten en tegemoetkoming
De aanschaf van een apparaat kost 
geld. De kosten verschillen per type/
merk en deze kosten vallen onder de 
vrijwillige ouderbijdrage en betaalt 
u dus zelf. Als ouders deze kosten 
niet kunnen betalen dan bieden 
we een alternatief aan, daartoe zijn 
we wettelijk verplicht. Daarnaast is 
er een vangnet in de vorm van de 
Stichting Leergeld in uw woonplaats 
en de stichting Solidariteit Leerlingen 
Twents Carmel College. De contact-
gegevens vindt u via onze website: 
www.twentscarmelcollege.nl.
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