Chromebook
Met een eigen device werken we gerichter
aan de digitale vaardigheden van leerlingen.

Het Willem de Zwijger College stimuleert je om gebruik te maken van
digitale leermiddelen en van bronnen op het internet. Het maakt het leren
aantrekkelijker en eﬀectiever. Zo kies je de manier van leren die het beste
bij je past. Je kunt instructieﬁlmpjes bekijken, digitale oefeningen maken,
(samen) aan presentaties werken of een ontwerp maken voor een 3D printer.

wdezwijger.nl

De Willem biedt onderwijs op maat aan.
Je kiest tijdens flexuren je eigen onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat je
toegang hebt tot de opdrachten en oefeningen die digitaal beschikbaar zijn.

Aanschaf via een door school
geselecteerde webwinkel
Iedereen die op het Willem de Zwijger
College in de brugklas zit werkt met
een eigen Chromebook. Dat is een soort
laptop die snel is en blijft omdat je alleen
in de cloud werkt.
De school stelt een aantal eisen aan het
type Chromebook dat gebruikt wordt.
De aanschaf van het Chromebook
verloopt daarom via een door school
geselecteerde webwinkel. Informatie
over de wijze van bestellen ontvangen
ouders in juni.

Voor ouders: Hoe werkt het praktisch?
•	U maakt via de webshop een keuze:
huren of kopen.
•	De school betaalt de software die nodig
is om tijdens de lessen goed met de
Chromebooks te kunnen werken; deze
software staat bij aflevering al op het
Chromebook.

•	De school draagt bij in de kosten (de
hieronder genoemde bedragen zijn na
aftrek van die bijdrage).
•	De huur van het Chromebook met een
stevige, waterafstotende opberghoes,
een uitbreiding van de garantie en een
beperkte schadeverzekering zal, wanneer wordt gekozen voor een huurtermijn van vier jaar, rond de € 7,30* per
maand bedragen (bij een huurtermijn
van 3 jaar zal dat ongeveer € 8,90* zijn).
•	Naast de optie van huren is er ook de
mogelijkheid tot kopen. De prijs zal,
inclusief garantie-/verzekerings-termijn van 3 jaar, ongeveer € 320,00* zijn
(€ 349,00* bij 4 jaar).
•	De school heeft een aantal reserveChromebooks, zodat de leerling, mocht
er iets zijn met het Chromebook, een
schoolexemplaar kan lenen en dus
nooit zonder zit.
•	De aanschaf van een Chromebook is
vrijwillig. Leerlingen die niet beschikken over een via school aangeschaft
Chromebook kunnen dagelijks een
Chromebook van school lenen, maar
mogen dit Chromebook niet meenemen naar huis.
* p
 rijzen van schooljaar 2021-2022 – prijzen onder
voorbehoud van wijzigingen.

