
Bijlagen: informatie over de laptop 
              bestelinformatie schoolboeken en leermiddelen   
  

  
Informatie over het meebrengen van een laptop 

  
In de voorlichtingsbijeenkomsten, bij het open huis en op website hebben wij u 
geïnformeerd dat we van de brugklassers verwachten dat zij een eigen laptop 
mee naar school nemen. We kunnen ons goed voorstellen dat u daarover vragen 
heeft. U kunt daar informatie over vinden op onze website en hieronder hebben 
we de meest voorkomende vragen voor u samengevat. 
  
Waarom laptops mee naar school? 
Op de Werkplaats zien we de laptop als een alledaags leermiddel. Het gebruik 
van ICT is net zo gewoon als het gebruik van boeken, schrift en pen. Sommige 
opdrachten zijn handiger en leerzamer op de laptop, bij andere opdrachten blijft 
de laptop dicht. We vinden het belangrijk dat de werkers de mogelijkheden van 
ICT leren kennen en dat zij leren verstandig met al die mogelijkheden om te 
gaan. Zij leren de office-programma's en de creatieve software goed bedienen, 
we helpen ze mediawijs te worden en we bieden ze de mogelijkheid om te leren 
programmeren. 
  
Gaat al het werk op de laptop? 
Op de Werkplaats wordt niet alleen achter een laptopscherm gewerkt. We vinden 
het belangrijk dat een kind álles wat het in zich heeft gebruikt om te worden wie 
het is. Met hoofd, hart en handen leren zij en maken zij nieuwe dingen. Dat doen 
werkers door te bewegen, te praten, te denken, te voelen, door sámen te 
werken. De computer is een hulpmiddel om de wereld te leren kennen, maar de 
belangrijkste kennisbron is de wereld zelf. 
  
Wie is de eigenaar? 
Vanaf 2018 nemen nieuwe brugklassers een eigen laptop mee. Zij werken er 
thuis en op school mee. De werkers/verzorgers zijn zelf eigenaar van de laptop. 
Van de Werkplaats krijgen zij de software die ze nodig hebben. Ouders en 
kinderen mogen zelf kiezen welke laptop zij aanschaffen. Er wordt ook niet een 
speciaal merk of type voorgeschreven. Wel zijn er minimum eisen waar de laptop 
aan moet voldoen. 
  
Moet de laptop mee naar huis en school? 
De werkers nemen een opgeladen laptop mee naar school. De laptop gaat aan 
het eind van de lesdag mee naar huis. De werker kan de laptop zo ook thuis 
gebruiken voor schoolzaken. De locker op school is bedoeld om tijdens pauzes de 
laptop veilig te stellen, maar niet om deze overnacht  te  bewaren.  Er zijn geen 
voorzieningen om de laptop in de locker op te laden. 
  
Hoe zit het met de veiligheid? 
Op veel scholen is er al ervaring met het meebrengen van een eigen laptop of 
iPad. Vooraf hadden sommige ouders zorgen over de veiligheid  van het dagelijks 
meebrengen daarvan, bijvoorbeeld met betrekking tot diefstal of beschadiging. 
Uit ervaring van deze scholen blijkt die zorg ongegrond. Vaak gaan kinderen al 
met best kostbare telefoons naar school.  Toch kan het een keer voorkomen dat 
een laptop bijvoorbeeld beschadigd raakt.  U kunt overwegen hiervoor een 
verzekering af te sluiten. Vaak kan dat bij aanschaf van het apparaat. De 
Werkplaats biedt elke werker een kluisje waarin waardevolle zaken overdag 
tijdelijk kunnen worden bewaard. 

 



Wat zijn de minimale eisen? 
Met een laptop die voldoet aan de minimumeisen kan een werker de komende 
jaren goed vooruit. De specificaties zijn zo, dat er meerdere applicaties 
gemakkelijk gelijktijdig geopend kunnen zijn. Deze specificaties staan onderaan 
dit document en u kunt ze ook online raadplegen: 
https://www.wpkeesboeke.nl/vo/vo-algemeen/nieuwe-leerlingen-
2/laptop_gebruik/  
  
In dat document staat ook een aanbeveling voor iets hogere specificaties. Deze 
aanbeveling heeft met de verdere toekomst te maken. De ervaring leert dat bij 
updates van software steeds zwaardere eisen aan de laptop worden gesteld. 
  
Is er een voorkeur voor Windows of MacOS? 
U kunt als operating system kiezen uit Windows (versie 10) en MacOS High 
Sierra (minstens 10.13). De Werkplaats heeft geen voorkeur. Binnen de school 
werken de medewerkers ook met beide operating systems. Deze twee zijn het 
meest gangbaar en het door de school verschafte officepakket is 
beschikbaar voor deze beide systemen. De bediening van de software verschilt 
haast niet. 
  
Waarom is de accuduur belangrijk? 
De accuduur van laptops neemt na verloop van tijd af. Op de meeste dagen zal 
een laptop niet de hele dag aan staan; maar op sommige projectdagen kan het 
zijn dat de laptop veel in gebruik is.  Het is daarom  belangrijk  om  een  laptop 
met een goede accuduur te gebruiken. Het is niet mogelijk om op alle 
werkplekken de laptop op te laden. 
  
Is een laptop verplicht in alle leerjaren op de Werkplaats? 
Het is nu al zo dat veel werkers een eigen laptop me naar school nemen, maar  
het is nog niet verplicht.  De  medewerkers  van  de onderbouwteams zijn als 
eerste  
voorbereid op de nieuwe generatie kinderen die met een laptop naar  de 
Werkplaats komen.  
In de onderbouwteams is ook het wifi-netwerk extra uitgebreid en zijn de 
medewerkers extra  geschoold. In de komende jaren zal dit zich uitbreiden naar 
de andere teams. 
  
Hoe zit het met de kosten? 
De Werkplaats heeft in overleg met de ouderraad en de werkersraad ervoor 
gekozen om niet één bepaald systeem voor te schrijven. Daarmee hebben 
gezinnen de mogelijkheid om de kosten te beperken. Soms is er in het gezin of 
familie een gebruikte laptop beschikbaar. Wanneer er een nieuwe laptop moet 
worden aangeschaft dan zijn er nieuwe windows laptops die aan de minimum 
eisen voldoen vanaf ongeveer 450 euro. 
  
Gezinnen met zeer lage inkomens kunnen mogelijk ondersteuning aanvragen bij 
Stichting Leergeld voor de aanschaf van een laptop voor school. Zie voor meer 
informatie de website  https://www.leergeld.nl/ 
  
Hardheidsclausule 
Wanneer in bijzondere en uitzonderlijke gevallen ouders/verzorgers niet kunnen 
voorzien in een laptop voor de werker, dan kan de school bij de activiteiten 
voorzien in een eenvoudige leen-laptop of pc tijdens de lesactiviteiten. Hierover 
kan contact worden gezocht met de teamleiding. Elke werker moet in staat zijn 
om het volle onderwijsprogramma op de Werkplaats te kunnen volgen en 
meedoen. 
 

https://www.wpkeesboeke.nl/vo/vo-algemeen/nieuwe-leerlingen-2/laptop_gebruik/
https://www.wpkeesboeke.nl/vo/vo-algemeen/nieuwe-leerlingen-2/laptop_gebruik/
https://www.leergeld.nl/


  
Minimale Systeemeisen 
U kunt zelf een keuze maken uit een systeem met Microsoft Windows of een 
Apple MacOS operating system. Hieronder staan de eisen waaraan de laptop 
minimaal aan moet voldoen. Met een systeem dat aan de minimale eisen voldoet, 
kan een werker jaren vooruit. 
  
Microsoft Windows: 
•         Microsoft Windows 10 (Let op: Geen Windows 10 S) 
•         Processor: AMD A8 of Intel Core m3/i3 
•         HDD (Hard Disk Drive) – 128 GB 
•         4 GB RAM geheugen 
•         Draadloos AC (5 Ghz) 
•         Ingeschakelde ingebouwde virusbescherming (onderdeel van Windows 10) 
•         Accuduur van 7 uur 

  
Of Apple MacOS: 
•         Apple MacOS High Sierra (versie 10.13 of hoger) 
•         Intel Core m3/i3 
•         HDD (Hard Disk Drive) – 128 GB 
•         4 GB RAM geheugen 
•         Draadloos AC (5 Ghz) 
•         Software voor bescherming tegen virussen en andere malware (In Windows 

10 is dit al ingebouwd) 
•         Ingeschakelde virusbescherming 
•         Accuduur van 7 uur 
  

  
Aanbevelingen voor een krachtiger systeem 
Wanneer u een systeem zoekt dat zwaardere toepassingen aankan, de kom ende 
jaren-snel blijft funct ioneren: - ook als er u pdates van  soft ware komen - staan 
hieronder wat zaken waar u op zou kunnen letten. Let op: deze 
systeemspecificaties zijn geenszins verplicht.  
De minimale eisen volstaan. 
  

  
Microsoft Windows: 
•         Microsoft Windows 10 (Let op: Geen Windows 10 S) 
•         Intel Core i5 of AMD A10 – of hoger 
•         SSD (Solid State Drive) – 120 GB of meer 
•         8 GB RAM geheugen – of meer 
•         Draadloos AC (5 Ghz) 
•         Ingeschakelde ingebouwde virusbescherming (onderdeel van Windows 10) 
•         Accuduur van 9 uur – of langer 
  
Apple MacOS: 
•         Apple MacOS High Sierra (versie 10.13 of hoger) 
•         Intel Core i5 – of hoger 
•         SSD (Solid State Drive) – 120 GB of meer 
•         8 GB RAM geheugen – of meer 
•         Draadloos AC (5 Ghz) 
•         Ingeschakelde virusbescherming 
•         Accuduur van 9 uur – of langer 
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