Aan de ouders van onze nieuwe leerlingen klas 1 en de
ouders van onze leerlingen van de brugklassen vmbo-kader, vmbo-theorie en havo
Datum : 29 mei 2019
Betreft : Informatie aanschaf laptop leerjaar 1 en 2
Ref.
: BEJ/SvK/U19-170 (2.4.08)
Geachte ouders, verzorgers,
Sinds vier schooljaren werken we in de opleidingen vmbo-basis en vwo met laptops. Dat houdt in dat
alle leerlingen van deze opleidingen de beschikking hebben over een eigen laptop. De laptop is een
verrijking van de leermiddelenmix, waarmee we op het Pax Christi College ons onderwijs vorm en
inhoud geven. Dat betekent dat de leerlingen naast boeken en dergelijke ook een laptop hebben, die zij
gebruiken tijdens en na de lessen.
Met ingang van komend schooljaar krijgen alle leerlingen van de klassen 1 en 2 de beschikking over een
laptop, zodat ook hun leermiddelenmix verrijkt wordt. Ook uw zoon of dochter gaat dus met een laptop
werken.
Het Pax Christi College heeft een overeenkomst gesloten met The Rent Company, het bedrijf dat de
laptops levert. Op woensdag 12 juni aanstaande is The Rent Company op onze locatie Pax vmbo
aanwezig om in twee rondes informatie te geven over de aanschaf van de laptop. Deze rondes zijn
gepland om 17.00 uur en om 18.00 uur. U bent van harte welkom om bij een van deze twee rondes
aanwezig te zijn.
Op de website van het Pax Christi College (www.paxchristicollege.nl) vindt u meer informatie over de
aanschaf van de laptop. U vindt deze informatie via de blauwe knop 'Laptops' in de linkerkolom.
Het werken met de laptop betekent overigens niet dat de leerlingen in alle lessen op alle momenten
digitaal werken. Het gaat juist om de combinatie van leren met boeken en werken met de laptop.
Daar waar de laptop effectief is voor het leerproces, daar wordt deze ingezet.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de
afdelingsleiders onderbouw.
Met vriendelijke groet,
Henri Rouhof, afdelingsleider vmbo-basis/kader onderbouw
Jacob Gommers, afdelingsleider vmbo-theorie onderbouw
Michel Vermeulen, afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Rob van de Wiel, afdelingsleider Pax junior

