
FAQ's 

ouders 

V: = Vraag,  A: = Antwoord 

1. V: Mag de leerling de tablet mee naar huis nemen?

A: Ja, de tablet mag mee naar huis worden genomen. De leerling gebruikt de tablet om

huiswerk te maken.

2. V: Van wie is de tablet eigendom?

A: De tablet is in bruikleen. De tablet is geen eigendom van de leerling. Als de tablet tijdelijk 

vervangen moet worden vanwege een reparatie, zal de leerling een leentablet van de ICT-

afdeling krijgen totdat het eigen device is teruggekomen van reparatie.

3. V: Moet er zelf software aangeschaft worden voor de tablet?

A: Alleen digitale leermiddelen zullen moeten worden aangeschaft voor de tablet. Verder

wordt de tablet geleverd met Microsoft Windows 10, het volledige Microsoft Office 2016-

pakket en een virusscanner.

4. V: Kan de leerling altijd bij zijn/haar bestanden?

A:  De leerling heeft toegang tot het volledige Office 365 pakket, hiermee heeft de leerling ook

toegang tot OneDrive. Hierin kunnen alle bestanden geplaatst worden. De leerling kan ook

thuis of op een andere computer bij zijn/haar bestanden door op Office 365 in te loggen met

zijn/haar school e-mailadres (leerlingnummer@marklandcollege.nl)

5. V: Op wat voor manier maakt het Markland College Zevenbergen gebruik van de tablet?

A: Het Markland College Zevenbergen maakt gebruik van digitale lesmethodes, de leerlingen 

kunnen hun huiswerk dus ook digitaal maken en inleveren. Dit betekent niet dat de leerlingen 

geen boeken meer nodig hebben, dit verschilt per vak.

6. V: De leerling heeft zijn/haar tablet thuis laten liggen, wat nu?

A: De leerling moet altijd zorgen dat hij/zij de tablet meeneemt naar school. Het niet bij zich

hebben van de tablet kan als gevolg hebben dat de leerling de les niet kan volgen. De leerling

kan ook een aantekening krijgen voor het niet in orde hebben van boeken/huiswerk.

7. V: Er is een probleem met de tablet van de leerling, bij wie kan hij/zij terecht?  A:  De 
leerling kan terecht bij de ICT-afdeling. Als er een probleem optreedt tijdens de les zal de 

leerling op een andere manier de les moeten volgen, in overleg met de docent.

8.
V: Wat moet de leerling doen wanneer zijn/haar tablet kapot is?

A: De leerling kan langskomen bij de ICT-afdeling. De aanwezige ICT-medewerker zal met 

de leerling een afspraak maken om een tijdelijk vervangend device op te halen. De defecte 

tablet wordt naar The Rent Company opgestuurd voor reparatie. Wanneer de tablet is 

gerepareerd, wordt deze weer aan de leerling teruggegeven.
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