Advies aanschaf van hardware/software.
Beste ouder/leerling,
Op het Beatrix College is een Wi-Fi netwerk waar leerlingen gebruik van mogen maken. Het is
toegestaan om daarvan gebruik te maken met een eigen laptop, telefoon of tablet. Voor leerlingen
staan op school een beperkt aantal laptops ter beschikking via de mediatheek om op school op te
werken.
De laptop van school voldoet aan de eisen die nodig zijn om het aangeboden lesmateriaal op te
gebruiken.
Om te helpen bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, geven we de volgende tips:
 Telefoons
Magister is het programma dat leerlingen gebruiken om hun roosterwijzigingen in te zien, voor het
inzien via de telefoon, is dit op alle smartphones mogelijk. Zolang de telefoon een internetverbinding
heeft, is daarmee Magister beschikbaar.
 PC
Mocht u een computer willen aanschaffen voor uw kind, dan is een laptop van handzaam formaat
handig omdat deze ook makkelijk mee naar school kan.
Om met Magister te werken, maakt het geen verschil of de leerling gebruik maakt van een Windows
pc, een Apple of een Google Chrome Book.
Maar uit ervaring kunnen we zeggen dat er educatieve software is die op school gebruikt wordt die
niet met Google en/of Apple overweg kan. Let dus op dat u bij voorkeur een apparaat aanschaft waar
Internet Explorer op kan draaien!
Verder is op een Chrome Book geen programma te installeren, dus is die niet altijd bruikbaar voor
educatieve doeleinden. Dit geldt ook voor een pc met Windows RT.
De laptops van thuis worden niet ondersteund door onze ICT afdeling. Problemen met eigen laptops
kunnen zoveel oorzaken hebben, dat het een te grote belasting oplevert om hier voor alle leerlingen
tijd voor te maken. Natuurlijk lopen leerlingen toch wel eens binnen met kleine probleempjes en als
daar ruimte voor is, worden ze daar wel mee geholpen.


Office Software (Word,Excel,Powerpoint,etc)

Leerlingen van het Beatrix College kunnen op dit moment gratis software Office 365 (Word, Excel,
Powerpoint, etc) bestellen via Slim.nl. Slim.nl heeft nog meer goedkope software die via de optie
Studenten besteld kan worden. En ook hardware is met korting aan te schaffen via Slim.nl. De
leerling moet hiervoor zich wel registreren bij Slim, waarbij aangegeven moet worden dat hij/zij een
leerling van het Beatrix College is. Ook ouders kunnen zich registreren. Dus de moeite waard om
eens te bekijken. Gebruik voor de bestellingen onderstaande link of de link op de homepage van de
Beatrix College.
Installeer Office vandaag nog




Ga naar Slim.nl/StudentAdvantage en maak een account aan;
Download je gratis Office-pakket
Heb je al een account bij Slim.nl? Dan kun je op de Student Advantage-pagina meteen inloggen.

