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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Onderwerp: BYOD

Atheneum+ & Gymnasium

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Docklandsweg 2

Vorig schooljaar hebben wij een enquête gehouden over het gebruik van de laptops door
de leerlingen op onze school. De resultaten zijn met de ouderwerkgroep BYOD (Bring Your
Own Device) besproken. Wij willen jullie op de hoogte brengen van de stappen die wij naar
aanleiding van o.a. deze enquête zetten.
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Belangrijk is dat wij afspraken hebben gemaakt met betrekking tot het gebruik van Magister
en Google Classroom. In Magister staan het huiswerk en de toetsen en worden de
cijfers bijgehouden. Google Classroom gebruiken wij als een elektronische leeromgeving
waarin de leerlingen (samen)werken aan hun opdrachten. Dit jaar hebben wij besloten dat
ouders ook toegang tot Magister hebben. Dit was nodig om de tienminutengesprekken te
plannen. Wij vinden het nog steeds van groot belang dat leerlingen het initiatief nemen om
in gesprek te gaan met hun ouders over de resultaten. Wij zullen dit aan het begin van elk
schooljaar in de eerste informatie-/mentoravond aan de orde stellen. Tevens zullen wij op
deze informatie-avond tijd besteden aan de wijze waarop wij de laptops inzetten in de
lessen.
Uit de enquête blijkt ook dat wij ons niet consequent aan bovenstaande afspraken
houden. In het team hebben wij afgesproken dat wij daar allemaal beter op toezien. Dit
moet bijdragen aan een verbeterde aanpak en communicatie op dit gebied.
Wij merken dat het gebruik van de laptops een meerwaarde oplevert voor het onderwijs op
onze school. Tegelijkertijd beseffen wij dat het gebruik voor afleiding kan zorgen. Vanaf
volgend schooljaar zullen de mentoren elk jaar expliciet stilstaan bij dit aspect. Daartoe zal
het team getraind worden in de digitale didactiek. Kort samengevat geeft de enquête op dit
onderwerp het volgende weer:




42% van de ouders geeft aan dat hun kind verslavingsgevoelig is;
32% vindt dat hun kind te veel achter de laptop zit;
30% vindt dat de school onvoldoende begeleidt bij verleidingen van games en social
media.

Uit verder commentaar van de ouders concluderen wij, samen met de BYOD werkgroep,
dat de antwoorden vooral het beeld reflecteren dat ouders van Bring Your Own Device en
het laptopgebruik op school hebben. Niet alle ouders weten wat hun kind in de klas met de
laptop doet. Dat geven ze duidelijk aan. De BYOD werkgroep werkt daarom aan een voorlichtingsavond én (online) materiaal. De avond staat gepland voor het begin van het nieuwe
schooljaar (september 2016). Leerlingen zullen bij deze voorlichting een grote rol spelen.
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Daarnaast willen wij graag wijzen op de speciale thema-ouderavond die 10 juni a.s. door
de ouderwerkgroep ‘Thema-avond’ georganiseerd wordt: Lagerhuisdebat met ouders en
leerlingen over gamen, appen en social media:“Zet dat ding nou eens uit!”
Moeten ouders niet zeuren over mobiel- en laptopgebruik? Of juist wel? Deze avond vindt
plaats op het Hyperion Lyceum. U ontvangt na de meivakantie een uitnodiging voor deze
avond.
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Ten slotte nog een belangrijke oproep. Bij dezen wil ik iedereen vragen om zorgvuldig om
te gaan met alle spullen op school, of het nu gaat om zaken waarvan jij de eigenaar bent of
niet. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van artikelen. Voor
dure apparaten is het goed om te overwegen of je er een verzekering voor wilt afsluiten. De
laatste maanden zijn er meerdere diefstallen geweest, ook van laptops. Ondanks onze inspanningen weten wij niet wie erachter de diefstallen zit. Dit is heel erg vervelend en het
raakt ons in het vertrouwen in elkaar. Wij willen jullie vragen, leerlingen en ouders, en dit
zeg ik namens het hele team, om open en met wederzijds vertrouwen te blijven leren en
werken met elkaar. Natuurlijk zijn wij als team alert en zullen wij gezamenlijk blijven
zorgen voor een zo veilig mogelijk klimaat. Daar hebben wij iedereen voor nodig.
Met vriendelijke groet,

Elly Loman
Rector
Hyperion Lyceum

