
 

 

Op het PENTA college CSG Bahûrim wordt de inzet van ICT al 

jarenlang gewaardeerd en ook goed gebruikt. Dekkende 

wifi, stabiel netwerk, virtuele desktops en smartborden zijn 

voorbeelden van ICT in onze school. Ook de elektronische 

leeromgeving (Itslearning) wordt door docenten en leer-

lingen intensief gebruikt. Sommige vakken maken gebruik 

van (deels) digitale methodes. Daarbij kunnen we, met laptops, goed jouw voortgang in de gaten hou-

den en je snel wat extra’s bieden als dat nodig is. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen snel gegaan en 

waren de laptops die we in de school hadden ontoereikend om aan de vraag van de docenten te vol-

doen. Een eigen laptop op school zorgt ervoor dat je er bij elke les gebruik van kan maken als de docent 

dat nodig vindt. 

Op twee manieren kan je aan een laptop komen. 

Misschien heb je al een laptop of krijg je er eentje 

van je ouders. Je ouders kunnen er ook voor kiezen 

om via het schoolproject een laptop aan te 

schaffen. Dat hebben wij het liefste. Iedereen 

heeft dan dezelfde laptop waarvan we zeker weten 

dat je ermee kan doen wat nodig is op onze school. 

Ook is het zo dat je bij de laptops van het school-

project service en ondersteuning krijgt die een ge-

wone winkel je niet kan bieden. Is tijdens de les je 

laptop defect of krijg je hem niet aan de praat? 

Dan kan je hem gelijk omruilen voor een werkend 

exemplaar. Jouw eigen laptop wordt ter plekke 

gerepareerd of opgestuurd naar het bedrijf waar 

hij vandaan komt, ze sturen hem dan snel gerepa-

reerd weer terug. Uiteraard mag je de laptop die je 

tijdelijk leent, net als je eigen laptop gewoon mee 

naar huis nemen. Heb je geen laptop als je bij ons 

in klas 1 komt? Geen probleem, we hebben er een 

paar op voorraad die je op school kan gebruiken 

tijdens de lessen. Je mag deze laptop alleen niet 

meenemen naar huis. 

De laptops die je in het schoolproject kan kopen zijn 

11,6 of 13,3 inch. Je kan dus kiezen voor een grote of 

kleinere laptop. Alle twee de laptops zijn goed. Ze heb-

ben een SSD schijf dus starten razendsnel op, ook gaan 

deze minder snel kapot door stoten en vallen. De lap-

top heeft ook toegang tot de 5ghz wifi. Dat werkt snel-

ler dan de 2.4ghz wifi en is ook stabieler, de verbin-

ding valt minder snel weg. De 5ghz band is speciaal 

voor de leerling laptops. Op de laptop staat Windows 

10 en wat extra hulpsoftware. De batterij gaat lang 

mee en kan zelfs bij intensief gebruik zeker 6 uur mee, 

opladen gaat snel, maar dat moet wel thuis gebeuren. 

Ook komt de laptop in een stevige beschermhoes, zo-

dat hij op school en op de fiets beschermd is tegen 

stoten en vallen. Wil je een indruk van de huidige lap-

tops krijgen, zoek eens naar de Dell Latitude 3150 en 

3350 op Google. 



 

De laptop wordt deels door school betaald. Als je bij ons staat 

ingeschreven dan doen we per leerling, per jaar, een bijdrage van 20 euro. De 

prijs van de laptop is afhankelijk van welke maat je kiest en hoelang er gedaan wordt over het terugbeta-

len (36 of 48 maanden). De prijs van de laptop ligt tussen de 11 en de 15 euro per maand. Dit is inclusief 

een uitgebreid verzekerings- en servicepakket. We vinden het belangrijk dat je niet door een kapotte lap-

top een dag niet kan werken met je laptop. Met dit servicepakket heb je recht op een vervangende laptop 

en snelle reparatie. Ook thuis via de helpdesk en in de vakanties. Daarbij is het wel fijn als je vader of moe-

der niet aan je laptop hoeft te gaan zitten prutsen als die het een keer niet doet. Dat scheelt vaak een hoop 

ergernis. Bij de huur van een laptop zit een borg van 50 euro. Na afloop van de looptijd is dit het bedrag om 

de laptop te kunnen kopen. Lever je hem liever in? Dan krijg je die 50 euro terug. Er wordt geen rente be-

taald en er is geen BKR-registratie. De laptop kan ook in één keer gekocht worden, in dat geval is er een 

geringe korting. 

Nee, helemaal niet. 

Sterker nog, het aanschaffen van een 

laptop is helemaal niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen om-

dat in het onderwijs van nu en straks een device gewoon noodzaak aan 

het worden is. Je kan het vergelijken met woordenboeken voor Duits of 

Frans, of een atlas bij aardrijkskunde. Ze horen bij het onderwijs. Je kan 

ook zelf een laptop kopen, misschien wil je per se een MacBook of heb 

je een goede laptop thuis. Die mag uiteraard gewoon mee. Let er wel op 

dat de specificaties overeenkomen met onze eisen. Ook is het goed om 

te weten dat je met een eigen laptop geen ondersteuning van systeem-

beheer kan krijgen. 

Je hoeft 

geen software te kopen. Op de 

laptop staat een virusscanner en een programma om 

documenten te bewerken. Belangrijk om te weten is dat je 

gebruik kan maken van alle software die we op school heb-

ben geïnstalleerd. Op je bureaublad staat een snelkoppeling 

naar je ‘schoolcomputer’. Deze virtuele machine kan je dag 

en nacht benaderen, vanaf elke plek. Zorg ervoor dat je zo-

veel mogelijk schoolwerk in de virtuele machine doet, zodat 

alles bij ons in de back-up staat en je gegevens beschermd 

zijn. Wil je zelf andere software op je laptop zetten? Dat kan 

dan in overleg met je ouders, maar let er wel op dat de lap-

top goed blijft werken. 

In ons datacentrum staan 

grote computers (servers). Deze maken voor elke 

leerling een computer aan. Die bestaat niet echt, 

maar is virtueel. Als je inlogt op de server via het pro-

gramma stuurt hij via internet jouw bureaublad, soft-

ware en documenten. Het ziet er in het begin vreemd 

uit, het is net een computer in een computer. Het 

voordeel hiervan is dat je geen software hoeft te ko-

pen en je niet bang hoeft te zijn dat je je documenten 

kwijt bent als de laptop een keer gereset moet wor-

den. Of je nu met een schoollaptop of eigen laptop 

werkt, iedereen heeft zijn eigen virtuele machine. 

De hele dag op de lap-

top, zeker niet! Geen boeken 

meer? Tuurlijk niet. Het ge-

bruik verschilt per les en per 

dag. De laptop is een aanvul-

ling op de les. Wil je weten 

hoe het is? Kom naar onze 

open dag op zaterdag 21 janu-

ari 2017 en vraag het aan onze 

huidige eerste klas leerlingen, 

ze weten het als geen ander.  

Meer weten? Bezoek onze website: bm.penta.nl en surf naar 

het kopje ‘onderwijs’. U kunt ook contact opnemen met dhr. 

Weeda door een bericht te sturen naar dlg.weeda@penta.nl 


