LAPTOPPROJECT CAMPUS
Zoals u al hebt kunnen vernemen tijdens de
infosessie voor ouders is onze school vorig
schooljaar gestart is met een pedagogisch
proefproject met laptops in bepaalde klassen. In dit project kregen zowel leerlingen als
leerkrachten een laptop ter beschikking om
zowel in de klas als thuis te gebruiken voor
hun schoolwerk. Hierbij maken ze, naast hun
technische pakketten, gebruik van Office 365
en Smartschool om intensief samen te werken.

WAAR MOETEN WE DE
LAPTOP HUREN OF KOPEN?
U moet dit toestel aankopen of huurkopen
via één van de onderstaande links. De bestelling moet vóór 15 juli 2020 gedaan zijn,
anders kan Signpost niet garanderen dat de
laptop voor 1 september 2020 kan geleverd
worden.
Voor alle leerlingen die niet in een houtrichting zitten:
https://byod.academicshop.eu/mosa-rt
Onderstaande link is enkel voor de leerlingen die in een hout-richting ingeschreven
zijn:

Dit project werd door zowel leerlingen, ouders als leerkrachten als positief ervaren,
dus onze school wil verder gaan! Vanaf 1 september 2020 zullen meer dan 200 leerlingen
en 70 leerkrachten een eigen laptop gaan gebruiken tijdens de les. Op termijn zal dit project verder uitgebreid worden binnen onze
scholengemeenschap.
Uw zoon of dochter is één van deze meer dan
200 leerlingen en zal dus vanaf 1 september
2020 thuis en in de klas met een laptop werken.

MEER INFO NODIG?
Meer informatie vind je op de website van de
scholengemeenschap:
https://www.mosa-rt.be/campus/
laptopproject
Je kan daar terecht voor de infobrochure
met alle details over het project, de veelgestelde vragen of de presentatie van de infosessie voor ouders.

WELKE KLASSEN DOEN MEE?
De klassen die meedoen zijn 4EM, 4ET,
4HTT, 4MT, 4TBH, 5EIT, 5EM, 5IICT, 5HTT,
5MV, 5TBH, 6EIT, 6EM, 6HTT, 6MV, 6TBH,
7BS, 7CW, 7IE, 7SD, HCP en MCP.

https://byod.academicshop.eu/mosa-rt-hout

De leerlingen van het zevende jaar en Se-nSe mogen een eigen laptop meebrengen
naar school.

Dus voor 15 juli bestellen, afhalen doe je net
voor het begin van het nieuwe schooljaar
(een juiste datum wordt nog gegeven).

Voor de leerlingen van het zesde jaar is er
een overgangsregeling, zij worden apart gecontacteerd hierover.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een
mailtje naar laptops@mosa-rt.be.

