
 

 

 
 
Chromebooks: 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met Chromebooks. De Chromebooks worden 
educatief ingezet voor diverse vakken.  
- Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een Chromebook in bruikleen.  
- Elke leerling gaat verantwoordelijk met het apparaat om. 
- Bij moedwillige schade zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de kosten 

voor reparatie of vervanging. 
- Bij het meegeven van een Chromebook naar huis (behalve voor Project) moet een 

ouder/verzorger een Gebruikersovereenkomst tekenen voor ontvangst. Er wordt 
een reserve Chromebook meegegeven. (Het bestand is ook te vinden op 
Sharepoint facilitair/ICT.) 

- Indien een Chromebook kapot is of niet goed werkt, wordt dit gemeld bij de I-
coach en wordt er een sticker met naam van de leerling en het defect geplakt op 
het desbetreffende Chromebook. De I-coach beoordeelt of het apparaat ter 
reparatie wordt aangeboden.  

 
iPads: 
De leerlingen van groep 1-2-3 werken met iPads. De iPads worden educatief ingezet bij 
diverse vakken/leerdoelen. 
- Per groep zijn er minimaal 2 iPads met hoes beschikbaar. 
- Alle iPads binnen Kindlandschap de Eiber werken onder hetzelfde account. Apps 

hoeven daardoor maar 1x worden aangeschaft.  
- De iPads hebben als doel om de leerstof te ondersteunen, al dan niet in 

combinatie met ander handelend materiaal. 
- Nieuwe apps worden aangeschaft in overleg met I-Coach. Deze beoordeelt de app 

op educatieve content en op veiligheid (aanwezigheid van reclame ed.) 
- Andere groepen kunnen in overleg gebruik maken van de iPads.  
- De iPads blijven op school en zijn niet voor privégebruik.  

 
Aerobe: 
De leerlingen werken met een Google Workspace for Education account binnen een DLO. 
Dit account en het DLO wordt beheerd door Aerobe.  
- Leerlingen mogen hun eigen omgeving aanpassen. 
- Leerkrachten monitoren hier steekproefsgewijs wat hun leerlingen doen online.  
- Leerkrachten bespreken wat online wel/niet verwacht wordt.  
- Leerkrachten passen zelf de tegels aan voor de groep of individueel kind. 

 
Prowise Presenter: 
- Alle leerkrachten zijn minimaal zilver gecertificeerd.  
- Bruikbare lessen worden opgeslagen binnen de school zodat iedereen daar 

gebruik van kan maken.  
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Google Classroom: 
We werken met Classroom van groep 5 t/m 8. Hierover zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
- Groep 4 mag uitproberen hoe Classroom werkt 
- De weektaak wordt verspreid via Classroom.  
- Opdrachten die in Classroom gezet worden: Taalverhaal en stelopdrachten taal. 
- Oefenmateriaal voor toetsen  
- Binnen het project werken de leerlingen samen in groepjes. Alle leerkrachten van 

groep 7/8 zijn hier verantwoordelijk voor. 
- Voor online lessen gebruiken we de link die via Classroom gemaakt kan worden.  

 
Mediawijsheid: 
Sinds schooljaar 2020-2021 worden er lessen Mediawijsheid gegeven aan alle groepen 
van Kindlandschap de Eiber. Deze lessen worden (grotendeels) geïntegreerd met de 
lessen van de Vreedzame School. Elk jaar worden er 7 lessen aangeboden – elk 
gebonden aan een van de 7 thema’s behorende bij het Nationaal Mediapaspoort. Er is 
een overzicht welke les hoort bij welk onderdeel van VS (Sharepoint: vakinhoudelijk/ 
mediawijsheid) 
 
Read & Write: 
Er is voorleessoftware aanwezig voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 met een 
dyslexieverklaring en NT2 kinderen.  
- Een leerling mag de software gebruiken na toestemming van IB. 
- De leerling krijgt instructie over de software. 
- De leerling krijgt toegang tot de Google Classroom waarin instructiefilmpjes staan 

over de werking van Read & Write. 
- De leerlingen krijgen een knoppenkaart via de leerkracht. 
- In uitzonderlijke gevallen kan een kind in groep 5 toestemming krijgen om te 

werken met Read & Write. Dit is altijd na toestemming van IB. 

 
 


