SCHOOLDEVICES OP SEVENWOLDEN september 2019
Op diverse locaties van Sevenwolden werken leerlingen ook met een schooldevice. Welke school device?
Dat is per locatie verschillend. In deze flyer vindt u achtergrondinformatie en praktische informatie over het
bestellen, ophalen en de kosten.
WAAROM WERKEN MET DEVICES?
21e eeuwse vaardigheden
Devices sluiten aan bij de 21e eeuwse vaardigheden die
bij ons op school centraal staan. Dit zijn vaardigheden
als kritisch denken, creatief denken, ictbasisvaardigheden, informatievaardigheden die
leerlingen in hun leven nodig zullen hebben.
Op maat
Bovendien is het device een mooi hulpmiddel om in de
lessen leerlingen steeds meer op maat te bedienen,
iets dat wij als school nastreven. Op een device wordt
het voor docenten met behulp van digitale methodes
steeds beter mogelijk om te zien hoe snel leerlingen
werken, waar ze goed in zijn, waar extra aandacht
nodig is en welke interesses ze hebben.
Gebruiksvriendelijk
Een schooldevice is een handzaam, gebruikersvriendelijk apparaat met een stabiel systeem waarvan
bovendien de batterij, wanneer helemaal opgeladen,
een schooldag lang meegaat.
De voordelen
- Met een schooldevice hebben leerlingen op school in
de les altijd toegang tot internet en digitale methodes;
- Een device biedt mogelijkheden om leerlingen steeds
meer op hun eigen niveau en tempo te laten werken.
Onderwijs op maat is daarmee beter mogelijk;
- De boekentas wordt iets minder zwaar door het
vervallen van een deel van de leerboeken.
INTUNE
Wij zijn als school gebaat bij een veilig en stabiel
netwerk. Daarom bieden wij u de mogelijkheid het bij
ons bestelde device in ons beheer te nemen. Hiervoor
maken wij gebruik van Intune, een Mobile Device
Management System. Hiermee wordt gezorgd dat
alleen voor het onderwijs benodigde applicaties en
instellingen door ons op het schooldevice geplaatst
worden. Software voor Intune wordt door
Sevenwolden op de schooldevices geïnstalleerd.
Ook op eigen devices (Ipad of HP Stream G5 N4100)
kan Intune worden ingeregeld. Zie ook het kopje ‘Eigen
device’ op de achterzijde van deze pagina.

Omwille van de stabiliteit van ons netwerk adviseren
wij u uw device (door ons alleen) te voorzien van apps
benodigd voor het onderwijs (Intune). In de
bestelomgeving kunt u aangeven of u hiervoor kiest.
Indien u hier niet voor kiest en wilt u toch zelf andere
software toevoegen, dan staan we dat toe onder
bepaalde voorwaarden* indien de veiligheid en/of
stabiliteit van het netwerk niet in het geding is.
* voorwaarden:
- Is NIET voorzien van VPN software
- Is NIET voorzien van illegale software
- Is NIET voorzien van hacking software (ip scanners
enz.)
- Zelf software installeren waar nodig (drivers,
programma’s enz.)
- Zelf verantwoordelijk om het device up-to-date
houden (b.v. Microsoft updates)
Alle verstoringen of inbreuken ten nadele van ons
netwerk hebben als consequentie dat er geen toegang
meer is tot het netwerk van de school of dat het
schooldevice in beheer wordt genomen door de
school.
AANSCHAF VIA SCHOOL
Het schooldevice is - net als een rekenmachine of een
schrift - een leermiddel dat moet worden aangeschaft.
Als school doen wij ons best de kosten zo laag mogelijk
te houden. Wij bieden u de mogelijkheid om het
schooldevice via ons aan te schaffen. Het schooldevice
wordt geleverd incl. beschermhoes en -folie. Door te
bestellen via Sevenwolden kan uw kind erop rekenen
dat hij/zij altijd een vervangend exemplaar in bruikleen
krijgt bij reparatie of schade, zodat het onderwijs niet
in het geding komt.
De kosten via school
De kosten van het schooldevice zijn afhankelijk van
het soort device:
U kunt kiezen voor een HP stream G5 N4100 64GB. De
kosten hiervoor bedragen € 417,50* indien u deze via
school bestelt. Dit is inclusief de hoes en service
(schade, verlies en/of diefstal). *Specificatie van het
totaalbedrag: HP stream G5 N 4100 64GB € 329,55,
beschermhoes Max Work-in Case 11” € 39,95, diensten
en service (3 jaar) € 48,=. Let op: zolang de voorraad
strekt.
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Een iPad kost € 475,=* indien u deze via onze school
bestelt. Dit is inclusief de hoes, screenprotector en
service (schade, verlies en/of diefstal). *Specificatie
van het totaalbedrag: iPad 2018 32GB € 308,75
beschermhoes STM Dux Case Black € 39,95, ClearPlex
beschermfolie € 29,80, diensten en service (vwo 3 jaar,
havo 2 jaar) € 96,50. Daarnaast is het mogelijk een
bedrade toetsenbordhoes voor een iPad te bestellen
tegen een meerprijs van €70,=.
De kosten voor de diensten en service zijn gemiddelde
kosten en daarmee voor alle leerlingen met een
schooldevice gelijk, ook indien de schoolloopbaan nog
2 of 3 jaar is. Mocht uw zoon of dochter onverhoopt
een jaar extra over zijn of haar schoolloopbaan doen,
dan blijven de diensten en service ook in het extra jaar
van toepassing.
Het is mogelijk het schooldevice ineens te voldoen of
in termijnen* (voor vwo maximaal 12
kwartaaltermijnen, voor havo maximaal 8
kwartaaltermijnen). Indien u kiest voor betaling in
termijnen, dan dient u een aanbetaling van € 75,= te
voldoen bij de bestelling. U voldoet dit middels iDeal of
overschrijving. De resterende termijnen voldoet u
middels iDeal of via overschrijving.
*Een leerling die van school gaat en het schooldevice
minder dan drie jaar gebruikt, krijgt de mogelijkheid
deze voor het restbedrag aan te schaffen.
BESTELLING SCHOOLDEVICE
Via een mail welke wij u vanuit Wis Collect zullen
sturen, kunt u uw bestelling plaatsen. In deze
bestelomgeving vindt u alle informatie met betrekking
tot het bestellen van uw schooldevices en de
overeenkomst.
U dient voor 1 oktober 2019 uw bestelling te plaatsen,
zodat de schooldevices in de week voor de
herfstvakantie op school uitgereikt kunnen worden.
Toestemmingsverklaring voor het centraal beheren
van de HP Stream / iPad door Sevenwolden
Voor een optimale ondersteuning van het
onderwijsproces kunnen de schooldevices van de
leerlingen centraal beheerd worden door Sevenwolden
via ons Mobile Device Management System Intune (zie
ook de vorige pagina)
Een voorwaarde om dit te kunnen doen is dat u als
ouder/verzorger en leerling hiervoor in Wis Collect

toestemming geeft, conform de richtlijnen van de
privacywetgeving.
EEN EIGEN DEVICE?
Mogelijk heeft u zelf een iPad of HP Stream of ander
mobiel device, of wilt u er één zelf aanschaffen en kan
uw zoon of dochter deze op school gebruiken. In dat
geval dient u wel zelf het risico bij schade voor uw
rekening te nemen. Ook dient u zelf voor een
vervangend exemplaar te zorgen bij reparatie of
schade, zodat het onderwijs niet in het geding komt.
Indien u kiest voor een eigen iPad dan moet deze aan
de volgende eisen voldoen:
- De iPad mag maximaal 3 jaar oud zijn;
- De iPad moet voorzien zijn van minimaal 32 GB
geheugen;
- De iPad moet beschikken over de nieuwste IOS-versie
en dus ondersteund worden door Apple.
Indien u kiest voor een eigen mobiele device (bijv.
laptop) dan dient deze te voldoen aan de volgende
specificaties:
- Minimale schermgrote 9.7 inch;
- Minimale accuduur 5 uur;
- Ondersteund 802.11N 5 Ghz wifi en heeft deze
ingesteld als voorkeursband;
- Bij een Windows laptop wordt een Intel Wifi
netwerkkaart geadviseerd;
- Is voorzien van een door de software leverancier
ondersteund Operating System (Windows 8, Windows
10, iOS 11, iOS 12, macOS Sierra 10.12.6 of hoger);
- Is voorzien van de laatste security updates
- Is voorzien van antivirus in geval van een Windows
device;
- Is NIET voorzien van VPN software;
- Is NIET voorzien van illegale software;
- Is NIET voorzien van hacking software.
In de online bestelomgeving van Wis Collect kunt u
aangeven dat u een eigen device (dus geen eigen iPad
of HP Stream) gaat gebruiken. Controle en goedkeuring
door een medewerker van ICT moet dan wel
plaatvinden. Een uitnodiging hiervoor volgt.
Indien de leerling zelf een iPad of HP Stream laptop
meebrengt naar school, dan kan deze in beheer
gebracht worden (Intune, zie ook eerder genoemd in
deze flyer). De kosten hiervoor bedragen €17,50
en wordt bij de ouders in rekening gebracht.
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Middels de eerder genoemde bestelprocedure geeft u
in dit geval toestemming om de eigen iPad of HP
Stream in beheer te geven, waarbij u de kosten
meteen kunt voldoen.
HEEFT U AL EERDER EEN IPAD AANGESCHAFT BIJ
SMART2SCOOL?
Indien u in het verleden al via Smart2scool een iPad
heeft aangeschaft, dan kan uw zoon of dochter deze
ook bij Sevenwolden Fedde Schurer gaan gebruiken.
Indien u liever een nieuwe iPad of HP Stream wilt
aanschaffen, dan kunt u gebruik maken van het
aanbod zoals vermeld in deze flyer.
STICHTING LEERGELD
Mocht de aanschaf van het device voor u een
financieel probleem opleveren, dan kan de Stichting
Leergeld u hierbij van dienst zijn. Hun beoordeling dat
u in aanmerking komt voor kwijtschelding, is voor de
school voldoende. U kunt hiervoor een aanvraag
indienen via www.leergeld.nl.
VRIJWILLIGHEID EN BEZWAAR
De aanschaf van het device geschiedt op basis van
vrijwilligheid. Mocht u om een principiële reden geen
device via ons willen aanschaffen, of geen eigen device
willen gebruiken, dan kan uw zoon/ dochter een laptop
in bruikleen krijgen voor de les/lessen waarbij het
gebruik van een device per se noodzakelijk is. Wilt u dit
dan in de bestelomgeving van Wis Collect kenbaar
maken?
SCHADE
Voor het device die u via school aanschaft, draagt
school het schaderisico en zorgt voor reparatie of
vervanging. Het gebruik van de meegeleverde
beschermhoes en screenprotector is verplicht en er
geldt een eigen risico van € 50,= per schadegeval.
Wanneer een schade ontstaat zonder dat de hoes en
eventuele screenprotector in het geval van een iPad
zijn gebruikt, berekenen wij de schade door aan de
ouders. Sevenwolden zorgt bij schade van het device
voor een tijdelijk vervangend apparaat (leendevice).

SPELREGELS
Voor het gebruik van schooldevices hanteren wij
daarnaast enkele spelregels. Deze zijn vastgelegd in
een overeenkomst en komen in het kort op het
volgende neer:
- Bij betaling in termijnen blijft het device eigendom
van school totdat alle termijnen zijn voldaan. Bij
betaling ineens krijgt u het eigendom na betaling;
- De leerling dient zorgvuldig om te gaan met het
device als ware het zijn/haar eigendom;
- Het device dient altijd te worden gebruikt met de
meegeleverde beschermhoes en screenprotector;
- Het device kan bij (vermoeden) van misbruik worden
ingenomen.
Daarnaast wijzen we u er voor de volledigheid op dat
het device is bedoeld voor onderwijsdoeleinden en
niet voor games.
Voor meer informatie omtrent ons ICT-beleid
verwijzen wij u graag naar ons reglement:
https://sevenwolden.nl/wpcontent/uploads/2019/05/170926-DEF-Reglement-ictmiddelen-en-social-media.pdf
HET SCHOOLDEVICE OPHALEN
De schooldevices worden op school afgeleverd. De
leerlingen krijgen hun device in de week voor de
herfstvakantie uitgereikt indien de bestelling voor
1 oktober a.s. is geplaatst.
NOG VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben, mail ze dan gerust naar
schooldevice@sevenwolden.nl o.v.v. voor- en
achternaam leerling, leerlingnummer en locatie.

