Aan ouders/verzorgers van de nieuwe eerste klassers Lijsterbesstraat en Stationsstraat
Steenwijk, 1 juni 2016
Betreft: Leermiddelenbeleid en invoering iPad

Beste ouder/verzorger,
Welkom op de RSG Tromp Meesters
Uw zoon of dochter heeft zich aangemeld voor een nieuwe school, de RSG Tromp Meesters.
Een hele overstap waar we uw kind goed op willen voorbereiden. Wij als afdelingsleiders
mevrouw Koen (klas 1 Junior College mavo, havo, vwo), de heer Vossebelt (Vakcollege vmbo
klas 1) en mevrouw Abrahams (Praktijkonderwijs) zijn daar druk mee bezig.
Doelen en hulpmiddelen
Op de RSG Tromp Meesters hebben we in ons leermiddelenbeleidsplan verwoord wat we
willen bereiken met ons onderwijs:
1. Op de RSG willen we onze leerlingen voorbereiden op maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals o.a. verwoord in de zogenaamde “21stcenturyskills” (zie afbeelding)
2. Op de RSG willen we onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele leerling.
Termen die daarbij aansluiten: talentontwikkeling, differentiëren, opbrengst gericht werken,
gepersonaliseerd leren, adaptief leren.
3. Op de RSG willen we bereiken dat we op basis van lesdoelen kijken
hoe we de lessen inrichten en welke hulpmiddelen we daarbij het beste kunnen inzetten

Als hulpmiddel om deze doelen te realiseren hebben we gekozen voor een combinatie van
boeken en digitale leermiddelen. Tijdens de voorlichtingsavonden op de basisscholen
hebben we aangegeven dat in de huidige tijd, leerlingen de beschikking over een digitaal
device zouden moeten hebben. Afgelopen jaren zijn docenten geschoold in het gebruik van
digitale leermiddelen.
Invoering iPad
Na een pilot van twee jaar, gaan we vanaf het schooljaar 2016-2017 in alle eerste klassen
werken met een iPad als ondersteunend of als boekvervangend hulpmiddel. Hierbij is het de
bedoeling dat we naast boeken, zoveel mogelijk van de digitale mogelijkheden in het
onderwijs gebruik gaan maken.
Wat betekent dit voor u als ouder?
Binnenkort krijgt u een e-mail waarin u geïnformeerd wordt over de aanschaf van een iPad.
U krijgt via school een korting van € 100,-. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een keuze te
maken uit een beschermhoes, een verzekering en extra accessoires. Ook gespreide betaling
is mogelijk en zit rond de € 14,- per maand. Mochten de financiën voor u een bezwaar zijn

dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke sociale dienst. Daarnaast kunt u in gesprek
gaan met school en proberen we een passende oplossing te vinden.
Gebruiksvoorwaarden
We gaan er van uit dat de iPad gedurende minimaal vier jaar voor school gebruikt moet
kunnen worden. U als ouder heeft de iPad aangeschaft en uw zoon of dochter gebruikt het.
We hebben als school een aantal wensen voor het gebruik vastgelegd in de
gebruiksvoorwaarden. De iPad wordt opgenomen in het iPad-beheersysteem van de school.
Hierdoor kunnen we in de les het klassenmanagement regelen en (betaalde) apps
verspreiden. We kunnen geen privacygevoelige informatie zien van individuele leerlingen.
Tijdpad
Begin juni ontvangt u deze brief. Medio juni krijgt u een brief met daarin de gegevens om de
iPad met korting te kunnen aanschaffen via een webshop van school en het bedrijf
Infotheek. De iPad wordt thuis afgeleverd. Er wordt een instructie bijgeleverd voor het
aanmaken en installeren van de belangrijkste zaken.
In augustus, aan het begin van het schooljaar, wordt de iPad in het beheersysteem
ingevoegd en wordt de iPad klaar gemaakt voor het gebruik op school (alle reeds bewaarde
bestanden worden dan gewist, dus maak een back up). In de eerste of tweede week van het
nieuwe schooljaar zal er nog een mentorles zijn waarin die leerlingen geholpen worden
waarvan de iPad nog niet goed is geïnstalleerd. In het begin van het schooljaar wordt u
uitgenodigd voor een reguliere kennismakingsouderavond. Op deze avond zal er tijd
ingeruimd worden om verder in te gaan op de mogelijkheden van de iPad voor het
onderwijs. Ook zal er worden ingaan op vragen die mogelijkerwijs bij u leven.
Met vriendelijke groet,

mevrouw Koen, afdelingsleider Junior College, klas 1
mevrouw Abrahams, afdelingsleider Praktijkonderwijs
de heer Vossebelt, afdelingsleider Vakcollege vmbo
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