
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: aanschaf laptop voor leerlingen in 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo 
   
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief informeren wij u graag over het gebruik van laptops binnen het onderwijsaanbod op het 
Carolus Clusius College. In de bovenbouw van het havo en vwo, de klassen 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 
vwo, werken alle leerlingen met een laptop. Het staat leerlingen vrij om een iPad te gebruiken; de 
standaard in de bovenbouw is echter een laptop. 
 
Aanschaf en verantwoordelijkheid 
Als ouder(s)/verzorger(s) schaft u deze laptop zelf aan. Nagenoeg iedere moderne laptop volstaat. De 
laptop die u aanschaft (of al bezit) is het eigendom van uw zoon of dochter en u. Natuurlijk kan uw 
zoon/dochter met eenvoudige vragen op school terecht. Wij dragen echter geen garantie of 
verantwoordelijkheid voor de laptop. We raden u daarom aan om bij de aankoop goed te kijken naar 
garantie- en servicevoorwaarden van de aanbieder en eventueel een verzekering af te sluiten. 
 
Welke laptop? 
Een laptop voor school hoeft niet aan de allerhoogste technische eisen te voldoen. De ervaring is wel 
dat voor goedkope laptops (± 300 euro) vaak wel geldt: goedkoop is duurkoop. Een tweedehands 
laptop kan natuurlijk ook. Het CCC raadt niet een bepaald merk of besturingssysteem (Windows of 
OS-X) aan. De keus is aan u, maar let bij aanschaf in ieder geval op: 
 

• Gewicht: niet te zwaar (er gaan ook boeken en bijv. gymspullen mee) 
• Formaat: niet te groot (liefst 13”) 
• Accu: lange batterijduur (liefst 6 uur) 
• Garantie: snelle service (vlotte vervanging/reparatie). 
• Software: een antivirusprogramma is verplicht. Office-pakket krijg je van school, andere 
   software (en ook antivirus) is via slim.nl voordelig aan te schaffen. 
 

Gebruik van de laptop 
Waarvoor gaat uw zoon of dochter de laptop gebruiken? 

• Veelvuldig bezoeken van Magister (rooster, huiswerk en ELO). 
• E-mailen: leerling krijgt een (nieuw) e-mailadres van school. 
• Bestanden maken in Word, Excel en Powerpoint en digitaal inleveren bij de docent. 
• Bestanden geordend opslaan, bewerken en delen. Bij het Office 365 krijgt iedere leerling  
  1 TB (online) opslagruimte. 
• Presentaties e.d. projecteren met de beamer. 
• Communiceren met anderen in binnen- en buitenland via de webcam (Skype). 
• Gebruik maken van digitale tools zoals Socrative, Popplet en GoFormative. 
 

Eigentijds, hoogwaardig onderwijs 
Op het Carolus Clusius College willen wij eigentijds, kwalitatief goed onderwijs bieden. De integratie 
van het gebruik van de laptop in het leerproces maakt het onderwijs rijker en gevarieerder; een 
investering voor de toekomst van onze leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. J. Drok, 
Directeur CCC 
 


