Het Meander College biedt onderwijs dat aansluit bij de
ontwikkelingen in onze maatschappij. Iedere leerling heeft
ICT-vaardigheden nodig. Tijdens de studie, in het
toekomstige beroep en binnen de samenleving.
ICT (Informatie en Communicatie Technologie) vormt dan ook
een belangrijk aandachtspunt binnen ons onderwijs.
Vrijwel alle leerlingen op het Meander College nemen dagelijks
een device mee naar school. Inmiddels hebben we dan ook
ruime ervaring met blended learning: een mengvorm van
face-to-face onderwijs en online learning (e-learning).
Binnen onze hele school kunnen leerlingen gebruik maken van
een snel, draadloos netwerk.
Niet in elke les wordt het device gebruikt, alleen
wanneer het het leren ondersteunt. Op het Meander werken we
dus ook met tekst- en werkboeken.
Het device wordt ingezet als didactisch hulpmiddel dat diverse
doeleinden ondersteunt en/of bewerkstelligt, zowel tijdens de
les als thuis. Denk hierbij aan het (in)zien van digitale boeken,
aanvullende informatie, filmpjes, animaties, werkbladen en
actuele lesstof. Daarnaast biedt het device ondersteuning bij
auditieve-, visuele- en/of dyslexieproblemen*. En met een
device kan de leerling altijd het lesrooster raadplegen, communiceren met docenten en cijfers inzien.
Het device wordt niet alleen ingezet voor het verwerken van
tekst of versturen van mail, maar ook om vakspecifieke
applicaties, internet en programma’s met activerende
werkvormen te gebruiken.
Een juiste inzet van ICT leidt tot meer intrinsieke motivatie,
betere leerprestaties en een efficiënter leerproces.
Het Meander College adviseert haar leerlingen om tijdens de les
gebruik te maken van een iPad. De keuze voor dit device is
gemaakt, omdat het een veilig apparaat van uitstekende
kwaliteit is. Daarnaast gaat de accu meer dan een volle lesdag
mee, waardoor het niet nodig is om het apparaat tussentijds op
te laden. Wij adviseren minimaal een iPad Air 2 met een
opslagcapaciteit van 32 GB.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het gebruik van de iPad binnen onze school?
Mail dan naar: expertgroepdd@meandercollege.nl

De zorgcoördinator kan u goed adviseren over het soort device.

