
Samen werken aan mooi onderwijs! 



Welkom 
Jij meldt je aan voor een brugklas vmbo 

(behalve bb), havo, atheneum of 

gymnasium. Dat betekent dat we jou (je 

ouders) vragen een chromebook aan te 

schaffen vóór het begin van het schooljaar. 

Waarom? 

 

Het beste in jezelf ontdekken. Samen 

werken aan jouw ontwikkeling. Maximale kansen creëren. Extra 

uitdagingen krijgen op jouw eigen niveau. Jezelf optimaal 

voorbereiden op een samenleving waar grenzen vervagen, goede 

ICT-kennis en -vaardigheden belangrijk zijn en waarin informatie 

bijna altijd en overal beschikbaar is. Meer zelfstandig leren en 

werken, onderzoek doen en presenteren. Jezelf optimaal 

voorbereiden op jouw toekomst. Dáár doen wij het voor! 

 

Een eigenwijze manier om naar onderwijs te kijken? Zeker, maar 

wél toekomstgericht en gebruik makend van eigentijdse 

hulpmiddelen waar dat mogelijk is. 

 

Onderwijs & ICT 
Het Jan Arentsz kiest al jaren voor een 

stevige inzet van ICT waar dat extra 

mogelijkheden schept en het onderwijs 

meer kansen geeft. Onderwijs op maat, 

digitale ondersteuning bij de 

lesmethoden, diagnostische toetsen 

met uitgekiende feedback om jou 

maximaal uit te dagen. Noem maar op. 

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt 

van computers en chromebooks. 

Steeds meer wordt het noodzakelijk dat 

elke leerling een eigen computer gebruikt door de dag heen: snel 

iets opzoeken op internet, doorwerken aan een opstel tijdens ’n 

tussenuur, verwerken van aantekeningen van de les, werken met 

materiaal dat aansluit bij jouw ontwikkeling. 



BYOC 
Wij hebben een uitgebreid traject van onderzoek achter de rug 

waar we met elkaar nadachten over onderwijs en de rol van ICT 

daarin. Dat bracht ons tot de uitwerking van “elke leerling zijn 

eigen chromebook“! Daar staat de kreet “BYOC“ dan ook voor: 

Bring Your Own Chromebook. 

Concreet betekent dit dat elke leerling in de brugklas van het 

vmbo (behalve bb), havo en vwo beschikt over een eigen 

chromebook die zelf aangeschaft moet worden voor de start van 

het schooljaar. Het chromebook wordt zowel thuis als op school 

gebruikt. 

 

Chromebook 
Wij hebben uitvoerig gekeken naar de verschillende 

mogelijkheden en zijn uitgekomen op chromebooks. Daar werken 

wij nu alweer jaren mee en zijn 

daarover uitermate tevreden.  

chromebooks zijn lichte laptops met 

toetsenbord, allemaal uitgevoerd met 

hetzelfde besturingssysteem 

chromeOS, snel in opstart en werking, 

met een accu die de hele schooldag 

meegaat, compleet en eenvoudig qua 

beheer zowel thuis als op school. 

 

 

Wat doet de school? 
Wij zorgen voor een stabiel draadloos netwerk (WiFi) in de hele 

school, snel internet om zo probleemloos mogelijk digitaal te 

kunnen werken en een kundige afdeling ICT om 

alle apparatuur soepel te laten werken. 

Daarnaast richten wij een helpdesk in om jou bij 

problemen zo snel mogelijk te helpen. 

 

 

 



Bestellen en kosten 
Chromebooks zijn er in soorten en maten, groot en klein, 

goedkoop en duur en in verschillende kleuren. Ze zijn te koop bij 

bol.com, coolblue.nl, Mediamarkt, Cloudwise etc.  

Bij Campusshop.nl kun je ook kiezen voor het huren van een 

chromebook voor 'n periode van een tot vier 

jaar. 

De prijzen variëren van zo'n € 250,= tot € 

460,=. Op de website https://elo.ja.nl vind je 

een informatiepagina met uitgebreidere info 

over chromebooks plus tips waar je bij de 

aanschaf op kunt letten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn klaar voor de toekomst! Jij ook? 
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