Digitaal leren op het Hyperion Lyceum: bring your own device-BYOD (2016 – 2017)
Op het Hyperion Lyceum wordt een groot deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. We gebruiken
digitaal lesmateriaal om ons onderwijs opbrengstgerichter, persoonlijker en aantrekkelijker te maken.
Dit houdt onder meer in dat leerlingen bij veel vakken in het bezit zijn van boeken maar de verwerking
van de leerstof voor het grootste gedeelte digitaal plaats vindt.
Om in de dagelijkse lespraktijk optimaal gebruik te kunnen maken van het digitale lesmateriaal hebben
leerlingen tijdens alle lessen een laptop (device) nodig. Daarom dient een leerling in het bezit te zijn van
een eigen device.
Het kan zijn dat u of uw kind al een device bezit, het kan ook dat u nog een device moet aanschaffen.
Voor een eigen device staan onder aan deze brief de minimale eisen beschreven. Het draadloze internet
waar de kinderen via Wi-Fi gebruik van kunnen maken is compatibel met alle soorten en merken
apparaten.
Indien u een nieuw device aanschaft, dan adviseren wij u een Chromebook aan te schaffen. De
Chromebook heeft precies die functies die nodig zijn op school. Met een opstartsnelheid van minder
dan 7 seconden is de Chromebook direct klaar om via de browser het digitaal leermateriaal te bekijken
en te bewerken. Chromebooks zijn goed beschermd tegen virussen en hebben een lange batterijduur
voor een goede prijs. Het goedkoopste, goed werkende model is bv een ACER Chromebook 11 . Deze
kunt u bijvoorbeeld aanschaffen bij de Mediamarkt. Daar kan ook een verzekering en een financiering
worden afgesloten.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of breuk van het device. Als school adviseren wij u
dringend om hiervoor een verzekering af te sluiten. Dit kan direct bij de leverancier van het product
maar is vaak goedkoper bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Hiervoor dient u wel een aparte
buitenhuisdekking af te sluiten.
Verzekeringen met buitenhuisdekking
http://weblog.independer.nl/inboedelverzekeringen/spullen-buitenshuis-verzekeren/
Aan het gebruik van computers en internet zijn regels verbonden die wij met alle leerlingen bespreken
aan het begin van het schooljaar.
Mocht u bezwaar hebben tegen het aanschaffen van een device, dan kunt u in overleg met ons naar een
alternatief zoeken. Als uw bezwaar voornamelijk van financiële aard is, dan verwijzen wij u graag naar
de regeling van de gemeente Amsterdam.
Minimale eisen voor een device:






Besturingssystemen: geen specifiek systeem vereist
Minimaal scherm 10 inch
een Wifi-aansluiting 802.11n
Batterij duur langer dan 3,5 uur
Tekstverwerker/spreadsheet/presentatie en virus-killer. Open source software volstaat hierbij.

