DIGISPRONG

Keuze voor kwaliteit
We kiezen ervoor om te investeren in een kwalitatief
toestel én in een toestel dat bijdraagt aan onze visie

DvM Humaniora koestert tradities en inspireert door
innovaties.

Leerlingen

ontwikkelen

zich

op goed onderwijs. In het eerste jaar kiezen we

door

daarom voor een iets kleiner toestel dat de leerlingen

uitdagingen die lopen van wiskundige bewijzen, over

laat kennismaken met het Google-besturingssysteem,

zelfgeschreven hoorspelen tot de herstelling van

alvorens in het tweede jaar de switch te maken naar

verbrandingsmotoren.

Windows.

DvM Humaniora wil haar leerlingen alle kansen

Wanneer de laptop onderdeel wordt van het dagelijkse

bieden door zowel pedagogische als infrastructurele

schoolmateriaal zijn een uitgebreide garantie en

ondersteuning. Onze school is door haar grote

verzekering onontbeerlijk. DvM Humaniora streeft er

computerpark, de 3D-printers, de lasersnijder en

dan ook naar om defecten zo snel mogelijk te

laserbeamers in elk lokaal steeds een digitale

herstellen én reservetoestellen in te schakelen tijdens

voortrekker geweest. Met het financieel duwtje in de

de herstelling, zodat de leerling eigenlijk op geen enkel

rug van de Vlaamse regering willen we nu ook elke

moment zonder toestel valt. Onvrijwillige schade en

leerling van het eerste jaar voorzien van een

diefstal bij een inbraak zijn volledig gedekt door de

Chromebook (inclusief oortjes en draadloze muis)

verzekering. Voor de uitzonderlijke gebeurtenissen die

die zowel thuis als op school kan gebruikt worden om

niet onder de uitgebreide verzekering vallen, geldt er

nog meer te kunnen inzetten op hun digitale

een franchise van 39 euro, te betalen door de leerling

vaardigheden; vaardigheden die in de wereld van

en zijn ouders.

morgen steeds belangrijker zullen worden.

Betaalbaar
Dankzij de Vlaamse subsidies kunnen wij het gebruik
van deze Chromebook gratis aanbieden. In het tweede

“De garantie en verzekering zijn
ongelofelijk uitgebreid!”

jaar switchen we naar een uitgebreider pakket
(inclusief software zoals Word, Excel, Powerpoint,
Publisher,

Van

Dale

woordenboeken

tera(!)byte cloudopslag)

“Ik kan tijdens de les mijn toestel
razendsenl opstarten. Superhandig!”

en

vijf

en vragen we hier een

maandelijkse huurprijs voor van € 10 per (vanaf het
tweede kind € 9 per maand, met kansenpas € 3 per
maand). Een aantal andere uitgaven zijn hierdoor niet
langer noodzakelijk. Materiaal zoals een papieren
woordenboek, een grafische rekenmachine en enkele
cursussen

waarbij

een

papieren

afdruk

niet

noodzakelijk is, hoeven niet meer aangekocht te
worden.

Pedagogische visie

Middel, geen doel

Vanuit pedagogisch oogpunt kiezen we voor een
Chromebook die omgevormd kan worden tot een
tablet, die dus ook bediend kan worden met de
vinger. Dit vergemakkelijkt het gebruik tijdens de les
en

het

bladeren

door

de

cursus.

Voor

het

gebruiksgemak in de klas en thuis voorzien wij ook
een draadloze muis en oortjes, wat zorgt voor een
totaalpakket gedurende hun hele schoolloopbaan.

We kiezen er heel bewust voor om de Chromebook als
een aanvulling en verrijking te zien voor onze huidige

“Ik vind het vooral belangrijk dat de
Chromebook niet allesvervangend is.”

aanpak, maar niet als een vervanging voor elke
papieren afdruk en voor alle geschreven notities. We
schakelen de Chromebook maximaal in waar deze een
duidelijke

meerwaarde

biedt

of

waar

deze

evenwaardig is aan het papieren alternatief. De
leerkrachten herwerken hun lessen en cursussen met
de

mogelijkheden

van

de

Chromebook

in

het

achterhoofd. Zo proberen we het beste van twee
werelden

te

schrijfmotoriek

combineren
te

en

waarborgen

tevens
en

de
te

“Ik betrap mezelf erop dat ik nu elk
scherm met mijn vinger probeer te
bedienen. Nooit gedacht dat dit zo
intuïtief zou zijn!”

fijne
blijven

ontwikkelen.

“Ik ben blij dat de school de aankoop van
de Chromebooks en laptops niet

Wij kijken samen met jullie uit naar deze digitale

halsoverkop heeft gedaan omdat de

sprong!

overheid het oplegt, maar dat er een
duidelijk visie achter zit: kwalitatief
materiaal voor kwalitatief onderwijs.”

Een gratis
Chromebook voor
iedere leerling in
het eerste jaar
DvM Humaniora

