Protocol gebruik gepersonaliseerde devices Lodewijk College
schooljaar 2019/2020
Algemeen:
Op de locatie Oude Vaart wordt tot en met schooljaar 2018/2019 gebruik gemaakt van
gepersonaliseerde devices. De meeste leerlingen hebben derhalve de beschikking over een
iPad. De leerlingen mogen ook in schooljaar 2019/2020 deze devices in de les blijven
gebruiken, ongeacht op welke locatie ze les volgen. E.e.a. vraagt om heldere afspraken met
betrekking tot de inzet van devices in de lessituatie, zowel voor leerlingen van voormalig ZSC
als voor leerlingen van voormalig de Rede.
In schooljaar 2019/2020 heeft elke leerling voor elk vak de beschikking over boeken en
digitaal lesmateriaal. Leerlingen kunnen dus zelf een keuze maken tussen het gebruik van
papieren boeken of het gebruik van digitaal lesmateriaal op een gepersonaliseerd device.
Elke leerling mag dus in de lessituatie gebruik maken van een gepersonaliseerd device mits
dit ingezet wordt voor de benadering van het digitale lesmateriaal.
Afspraken:
- Indien de leerling beschikt over een op het Lodewijk College geaccepteerd device kan
de leerling in de les gebruik maken van dit device voor het benaderen van digitaal
lesmateriaal.
- In uitzonderlijke gevallen kan, indien het gebruik van een gepersonaliseerd device
door de leerling zorgt voor overmatige afleiding of leidt tot slechte prestaties, een
docent de leerling verplichten om voor zijn of haar vak papieren boeken te
gebruiken.
- De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen device, het Lodewijk College is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan het device.
- Er wordt door het Lodewijk College geen technische ondersteuning geboden voor
devices die niet via het Lodewijk College zijn aangeschaft.
Voorwaarden geaccepteerde devices:
- Het digitale lesmateriaal moet te installeren zijn op het device of te benaderen zijn
via internet.
- Een device moet verbinding kunnen maken met het wifi-netwerk van het Lodewijk
College.

-

De capaciteit van de batterij moet voldoende zijn om het device een volledige lesdag
te kunnen gebruiken. Devices worden thuis opgeladen, het Lodewijk College zorgt
niet voor oplaadpunten.
Het device heeft een minimale schermgrootte van 7,9 inch.

