Charles de Foucauld Mavo
Sinds schooljaar 2017/2018 werken wij op school met chromebooks in de klas. Wij geloven
in goed onderwijs voor uw kind daarom werken wij met (werk)boeken en digitale middelen.
Een vernieuwde manier van onderwijs op maat.
De school investeert in goede wifi door geheel het gebouw en in nieuwe digitale methodes.
Het is voor school niet haalbaar om alle leerlingen een laptop te geven naast de aanschaf
van boeken en andere materialen. Wij vragen aan de ouders en verzorgers om een
chromebook aan te schaffen. Het grote voordeel is dat de leerlingen deze ook mee naar huis
kunnen nemen om thuis aan school te kunnen werken.
Het device heeft een primaire schooltaak de Chromebook wordt voorzien van een
ChromeOS Management Service for Education. Hierdoor wordt de laptop geschikt voor het
maken van toetsen binnen onze school omgeving. De school kan bepaalde links toevoegen.
Ook heeft hebben de leerkrachten de mogelijkheid om alleen op het schoolnetwerk mee te
kijken om leerlingen je juiste kant op te helpen met zijn/haar schooltaken. Naast de
schooltaken kan uw zoon of dochter via de Chrome browser zelf taken uitvoeren.
Wij adviseren om een laptop aan te schaffen bij de Rentcompany zij leveren een
Chromebook met een hoes tegen scherpe tarieven inclusief verzekering en een
vervangende laptop in geval van schade of een defect. Met name de vervangende laptop
is voor ons als schoolorganisatie van groot belang.
Bestel voor 31 juli 2020 via de rentcompany via deze link:
https://easy4u.nl/nl/info?code=VX5RYG4

Systeem vereisten
Een Chromebook voorzien van rubber randen (ruggedized) inclusief een goede
beschermhoes en een verzekering met een vervangende laptop is het dringend advies.

Koopt u zelf een Chromebook dan moet u Chromebook voldoen aan de volgende eisen :
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Processor
Beeldschermdiagonaal
Beeldscherm
Draadloze netwerkkaart
Werkgeheugen
Opslagcapaciteit
Bluetooth
Besturingssysteem
Batterij

minimaal Intel® Celeron N4020 Dual Core
minimaal 11,6 inch maximaal 13,3 inch
minimale resolutie 1366 x 768
minimaal 802.11ac/b/g/n (2,4 GHz/5,0 GHz freq)
minimaal 4 Gb DDR4 intern geheugen
minimaal 32 GB eMMC 5.1
minimaal 4.2
Chrome OS (geen windows)
minimale actieve gebruiksduur van circa 7 uur

Wat zijn de voordelen van het Easy4u abonnement?
De Chromebooks zijn extra stevig, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en in
samenspraak met de school vastgesteld.
Op school is bij reparatie een leen Chromebook beschikbaar.In het Easy4u
zekerheidspakket zit een schade-en diefstaldekking*
(*mits sporen van (in)braak), met een beperkt eigen risico van €50,00 per gebeurtenis. (max.
3x gedurende de looptijd)
Standaard wordt bij het Easy4u abonnement een vochtwerende beschermhoes en oplader
meegeleverd.
Charles de Foucauld Mavo vindt het belangrijk dat elke leerling altijd toegang heeft tot
digitaal onderwijs. Daarom doen wij vanuit de school een eenmalige bijdrage in het Easy4U
zekerheidspakket van €30.00 per leerling. Dit bedrag is al in mindering gebracht op de huur
en koopbedragen op de bestelflyer en in de webshop.
LET OP! Bestel voor 31 juli 2020 uw Chromebook.Bestel via deze link
https://easy4u.nl/nl/info?code=VX5RYG4
Zo bent u verzekerd van een tijdige uitlevering in de eerste week van het nieuwe schooljaar!
Hiermee voorkomt u extra administratie- en handelingskosten van €19.95.

