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Kun je je een wereld zonder computers
voorstellen? Wij ook niet. Je bent vast al
reuzehandig met je telefoon en je tablet.
Maar kun je ook met een laptop werken?
Op de Vitusmavo vinden we het belangrijk
dat je dat leert. Je werkt met programma’s
die het je makkelijker maken om te leren
en te studeren. Je moet werkstukken en
samenvattingen maken en presentaties
houden en dat lukt niet met je telefoon of
tablet. Daarom werk je op de Vitusmavo
met je eigen laptop.

Oriëntatie op
ICT-vaardigheden
Op de Vitusmavo krijg je ‘Oriëntatie
op ICT-vaardigheden’. Dat is een
moeilijke naam voor leren werken
met digitale middelen. De ICT-lessen zijn geïntegreerd in de verschillende vakken en projecten en zijn
ook een keuzemogelijkheid bij de
Vitusuren. Ook als je thuis wel eens
met een laptop of computer werkt,
leer je zo veel nieuwe dingen. Op de
Vitusmavo werk je met Office 365
via je schoolaccount. We vertellen
je precies hoe je daarvan het beste
gebruik kunt maken. Je bestanden
sla je op in de Cloud – en dan zo
dat je ze ook nog kunt terugvinden.
Je zult verbaasd staan hoeveel tijd
je bespaart als je goed weet hoe je
met programma’s moet omgaan.

Magister
Op de Vitusmavo werken we met
Magister. Daarmee heb je altijd
en overal inzicht in jouw schoolgegevens. Je logt in met de gegevens
die je van school hebt gekregen.
Vervolgens bekijk je eenvoudig je
agenda, je cijfers, je lesmateriaal,
het rooster of je aanwezigheid.
Daarnaast kun je berichtjesnotificaties ontvangen, bijvoorbeeld bij
een nieuw cijfer of bericht.
We besteden ruim aandacht aan
hoe je Magister kunt gebruiken.

Laptops in en buiten de lessen
Je gebruikt je laptop bij veel vakken,
ook de vakken waarbij we vooral uit
boeken werken. In die lessen worden
de laptops ingezet voor het maken
van verslagen en presentaties, maar
ook voor bronnenonderzoek, leren
op maat en educatieve games.
En ben je dyslectisch, dan kan
het werken met een laptop voor jou
veel voordelen opleveren.

Kortom…
op de Vitusmavo
word je ICT-Smart!

De aanschaf
van een laptop
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Ons onderwijs is eigentijds en ICT hoort
daarbij. Op de Vitusmavo word jij ICT-Smart!
Daarvoor is een laptop noodzakelijk.
Voor alle eersteklassers is een laptop
verplicht. Laptop en boeken worden op
de Vitusmavo naast elkaar gebruikt.

Waarom een laptop?
Een laptop sluit het beste aan bij de
ICT-toepassingen die we op school
gebruiken in de (ICT-)lessen, bij
projecten en onderzoek. Als je teksten
moet maken of presentaties wilt
bewerken, dan gaat dat met een
laptop – en de ICT-kennis die je op
school leert – het gemakkelijkst.
Apps op een tablet of telefoon
snel zijn daarvoor minder geschikt.
Daarom werken we op de Vitusmavo
met laptops!

Waaraan moet je laptop
voldoen?
Samen met je ouders moet je dus
op zoek gaan naar een laptop.
Om optimaal te kunnen meedoen
moet je laptop aan de volgende
eisen voldoen:
• Windows 8 of 10 / Apple OS X
• Batterijduur minimaal 7 uur
• Wifi : Dual stream/dual band
Wifi adapter (ondersteuning
voor zowel 2,4 als 5 GHz)

Tips
• Let bij aanschaf van een laptop
ook op het gewicht: je loopt er
de hele dag mee rond.
• Kijk in de winkel ook goed naar
het scherm: kun je je werk ook
zien als er licht op valt?
• Je laptop moet opgeladen mee
naar school: wen jezelf eraan
hem elke avond aan de oplader
te leggen.
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Zelf kopen of huurkoop?
Als je voor je laptop gebruik wilt
maken van een reparatieservice en
tevens de betaling van een laptop
wilt spreiden, dan stelt de Vitusmavo
via het bedrijf Rent Company een
laptop op huurkoopbasis beschikbaar.
De school doet een stimuleringsbijdrage van 25 euro per jaar op
de laptops bij Rent Company
(www.rentcompany.nl).
Mochten er bij jou thuis grote
bezwaren zijn tegen de aanschaf van
een laptop, laat je ouders/verzorgers
dan even contact op nemen met
school. Samen vinden we vast
een oplossing!

Kortom…
met je eigen laptop gaat
je schoolcarrière uitstekend
van start!

