‘Het leren is makkelijker
geworden, omdat je sneller
de juiste informatie kunt
opzoeken’
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
MET ICT-RIJK ONDERWIJS
Kijk op onze site (www.piusx.nl, onder ‘Onderwijs’ > ’ICT-rijk onderwijs’)
voor informatie over geschikte modellen, achtergrondinformatie en meer!

MET ICT-RIJK ONDERWIJS
BEN JIJ KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

Als school willen we je voorbereiden op de

DE VOORDELEN VAN
ICT-RIJK ONDERWIJS
OP EEN RIJ
ALTIJD EN OVERAL MET JE LAPTOP AAN DE SLAG

toekomst en daarin speelt informatietechnologie en
communicatie (ICT) een belangrijke rol. De wereld

WERK OP JE EIGEN TEMPO EN NIVEAU

wordt steeds digitaler. Van jou wordt straks verwacht
dat je over goede digitale vaardigheden beschikt. Met
onder andere ICT-rijk onderwijs bereiden we je daarop
voor.

Wat is ICT-rijk onderwijs precies?
ICT-rijk onderwijs houdt in dat je een eigen laptop (device) meeneemt in de klas. De laptop is jouw hulpmiddel en
kan bijvoorbeeld dienen als tekstverwerker, digitaal werkboek of zoekmachine. Maar onderwijs met laptopinzet
in de klas heeft meer voordelen, zo kunnen docenten jou meer op maat bedienen. De docent kan bijvoorbeeld

LESSEN ZIJN AFWISSELENDER EN UITDAGENDER
GEBRUIK JE LAPTOP ALS TEKSVERWERKER, DIGITAAL WERKBOEK OF ZOEKMACHINE

VEELGESTELDE VRAGEN
OVER ICT-RIJK ONDERWIJS

TECHNOLOGIE
SPEELT EEN
BELANGRIJKE
ROL

Wordt de laptop
gedurende de hele
les gebruikt?

Mag ik ook een
tablet/iPad
gebruiken?

Nee, de laptopinzet is aanvullend.

Vooralsnog werken we op het

Zo’n 30 procent van de lestijd wordt er

Pius alleen met laptops, omdat de

met een laptop gewerkt.

digitale lesprogramma’s hier het

We combineren het beste van twee

beste op functioneren.

onderwijssystemen.

Hoe werkt de aanschaf
van een laptop?
De aanschaf van een laptop gebeurt door
de ouder(s)/verzorger(s). Dat kan via een
leverancier (The Rent Company), waar wij als
school afspraken mee hebben gemaakt. Je
weet dan zeker dat je over de juiste laptop
beschikt. Bovendien krijg je een goede
service en garantie. Het is mogelijk om
via The Rent Company gebruik te maken
van de ‘overeenkomst gespreide betaling
laptop’. Je mag natuurlijk ook zelf een laptop
aanschaffen of jouw eigen laptop van thuis
meenemen. Let dan wel op de minimale

VRAGEN?

voor jou digitaal lesmateriaal klaarzetten en tegelijkertijd een andere leerling extra uitleg geven. De docent is

systeemeisen! Met name de accuduur en de

Kijk op onze site (www.pius.nl,

door de beschikbaarheid van de laptop niet meer de enige informatiebron in de klas en dat maakt het onderwijs

juiste wifi-kaart zijn van groot belang.

onder ‘Onderwijs’ > ’ICT-rijk onderwijs’)

aantrekkelijker, afwisselender en uitdagender. Tegelijkertijd werk je op deze manier aan jouw 21st century skills,

voor informatie over geschikte modellen,

waardoor jij straks klaar bent voor het leven en werken in de (nabije) toekomst.

achtergrondinformatie en meer!

