
 

AANSCHAF LAPTOP  
 

 
 

 

 

In diverse leerjaren werken we inmiddels met de combinatie lesboeken/digitaal lesmateriaal en 

laptop. De combinatie van digitale leermiddelen en de vertrouwde leerboeken levert eigentijds 

onderwijs op.   

Deze combinatie maakt de lessen aantrekkelijker, waardoor leerlingen gemotiveerder werken en 

docenten meer mogelijkheden hebben op didactisch gebied. Daarnaast kunnen leerlingen 

makkelijker werken aan samenwerkingsopdrachten en kunnen ze, via Magister, op elk moment en 

op elke plek aan de slag met het huiswerk. De docenten kunnen leerlingen dan nog beter 

begeleiden. 

In leerjaar 1 worden lessen ICT vaardigheden aangeboden. Het is verder prettig dat leerlingen, 

door veelvuldig voor school te werken met de laptop, de noodzakelijke ICT- vaardigheden opdoen 

en allerlei ICT toepassingen verkennen op allerlei vakgebieden. In de overige leerjaren is het 

gebruik van een laptop in de lessen en bij het huiswerk door de toename van digitale toepassingen 

ook gewenst. De school verzorgt de (papieren) leerboeken, de software en de kostbare 

infrastructuur in het gebouw. Aan u vragen we om een laptop aan te schaffen.  

 

Bij de keuze van de aanschaf van een laptop heeft u de volgende mogelijkheden:  

1.Uw zoon/dochter kan een laptop meebrengen die hij/zij nu al in bezit heeft.  

2.U kunt een nieuwe of een refurbished laptop aanschaffen (bijvoorbeeld via slim.nl). 

3.U kunt ook een laptop leasen of kopen via de Rent Company. Zodra dit bedrijf een flyer gereed 

heeft, ontvangt u van ons meer informatie. We verwachten dat dit eind mei het geval zal zijn. 

 

Indien u voor optie 1 of 2 kiest, is het van belang om rekening te houden met de volgende punten 

voor een laptop:  

· Harddisk capaciteit minimaal 250 GB  

· Besturingssysteem Windows 10  

· Intern geheugen minimaal 4 GB    

· voor Wi-Fi: netwerkkaart minimaal dualband  

 

Daarnaast adviseren wij: 

· Een SSD harddisk (is robuuster en versnelt laadtijden)  

. Een 13 inch laptop aan te schaffen. Op een leerlingentafeltje past dan een leerboek en een kleiner 

scherm (met een kleiner scherm is het batterijverbruik ook minder). 

 

Let op: een Chromebook of MacBook worden niet ondersteund door de school en worden     

   daarom sterk afgeraden. Ze leveren regelmatig conflicten op bij bepaalde lesmethodes.  

  

  De aanschaf van een laptop is geen verplichting, zie ook achterzijde “veelgestelde

  vragen”. Voor ouders die niet in staat zijn om een laptop te bekostigen, bestaat er 

  een regeling via de gemeente ‘Lingewaard doet mee’, ‘Stichting leergeld’ en het 

  sociaal fonds van de school.  

 

 

 

 

 

 

https://slim.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen 
 

Waarom gaan leerlingen een laptop gebruiken? 

Eigentijds onderwijs vraagt om eigentijdse middelen. In ons nieuwe onderwijsconcept gaan we met 

langere lessen (80 minuten) werken en bieden we leerlingen vaker keuzes en maatwerk. De 

mogelijkheden om binnen de lessen te differentiëren tussen leerlingen zijn groter als we gebruik 

kunnen maken van ICT. Leerlingen kunnen in de langere lessen vaker een deel zelfstandig aan de 

slag met opdrachten. Deze opdrachten zijn regelmatig digitaal aan een lesmethode verbonden. 

Verder biedt het werken met digitale leermiddelen ook meer afwisseling in een les.  

 

Werken leerlingen op OBC Bemmel alleen nog digitaal in de toekomst? 

Nee! Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de combinatie ‘digitaal en papieren boeken’ de meest 

ideale is. Daarom ontvangen leerlingen nog steeds de (gratis) boeken. 

Naast de laptop werken leerlingen regelmatig ook in een schrift, omdat sommige zaken (bijv. het 

maken van aantekeningen) beter beklijven als je ze zélf hebt opgeschreven.  

 

Is het verplicht om een laptop te kopen? 

Nee, verplichten kunnen we het niet. In sommige leerjaren (leerjaar 1 en 2 en in de bovenbouw 

van het vwo) werken we al met laptops. Onze ervaring is dat iedere leerling een eigen laptop heeft 

aangeschaft of heeft geleased. 

Het alternatief is om elke dag een laptop te lenen via de mediatheek. Het aantal uitleen-laptops is 

echter beperkt en ook docenten kunnen deze laptops reserveren omdat ze met een klas (zonder 

laptop) een lesuur digitaal willen werken. Een reservering van een docent gaat vóór. 

 

Wanneer kun je bij de Rent Company een laptop bestellen? 
Vanaf half mei 2021 verwachten we dat de Rent Company met de nieuwste brochure komt en 

vanaf eind mei/ begin juni kunnen ouders hun bestelling plaatsen (uiterlijk 31 juli). Op de website 

van OBC Bemmel wordt hiervoor t.z.t. een webshop ingericht. 

 
Vragen/informatie  

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onderstaande teamleiders van 

OBC Bemmel via telefoonnummer 0481-470290 (Vmbo-t) of 0481-470555 (overige opleidingen). 

   

 

Vmbo-t:   Wouter Janssen 

Tweetalig onderwijs:  Ingrid Goris  

Havo en Vwo:   Wendy Meij en/of Marijke Mulder  

 

 

  

 

  

 


