
Infoavond: ICT-rijk onderwijs



Inhoud

• Welkom!

• ICT-rijk onderwijs (drs. F. Schoondermark, directeur)

• Een voorbeeld: Klassieken (dhr. Barten, docent Grieks, Latijn)

• Vragenrondje

• The Rent Company



Innovatief onderwijs dat gericht is op:
• Het onderwijs van morgen en overmorgen 

(21st century skills)
• Plaatsonafhankelijk leren  (ELO)
• Aantrekkelijkheid
• Adaptief onderwijs

4 in balans  (Visie, infrastructuur, deskundigheid, materiaal)

ICT rijk onderwijs
op het Pius X College



ICT rijk onderwijs



ICT scholing van uw kind

• Voorbereiden op gebruik

• Aandacht voor digitale vaardigheden

• Do’s and don'ts

• Mediawijsheid



• Scholing docenten

• Controlemiddelen 
• Status & follow up 
• Bewust niet afschermen, maar bewustwording
• Plagiaatcontrole 

• Laptop protocol 

• ICT helpdesk  ( + extra service i.c.m. device TRC)

• Leverancier 
• Verzekering 

• Garantie 

• Keuze 

Begeleiding i.s.m. school



Digital Awareness

• Bewustwording: Mag uw kind op gewone 
schooldagen de telefoon meenemen als 
hij/zij gaat slapen?

• Kritisch op kwaliteit: volgt u wat uw kind volgt?
• Kritisch op inhoud: beperkt u digitale middelen?
• Bijwerkingen: ‘hak op de tak’-gedrag
• Laptop is geen doel maar een middel



ICT in beweging

Samenwerking tussen locaties en scholen

Uitwisselen en ontwikkelen van ICT 
toepassingen in de les

It’s learning
SOM today
Zermelo



• Keuze is aan de ouder/leerling, maar…. 

• Aantal belangrijke voorwaarden 
• Netwerk (5GHz!)
• Schermgrootte 11 tot 15,6 inch
• Accuduur  > 6 uur

• Office 365 gratis via school

• Eigen device die voldoet aan de minimale 
voorwaarden 

• Advies…

‘Bring your own device’



• Zelf aanschaffen

• Via The Rent Company in termijnen

• Bij financiële problemen:

Stichting Leergeld Almelo:

www.leergeld.nl/almelo

Maatwerkafspraken school

€

http://www.leergeld.nl/almelo




ICT rijk onderwijs, een voorbeeld: 
Klassieken (gymnasium)
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