
ONTDEK JEZELF
Inzet ICT op het JRL
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Inhoud van deze 
presentatie

 Waarom een laptop?

 Basisvaardigheden ICT

 OneNote

 Teams

 Aanschaf laptop



Waarom een laptop?

 Meer structuur
 Netter werken op laptop
 Minder spullen vergeten
 Variatie aan opdrachten en

werkvormen: meer maatwerk

 Een laptop is een middel en
geen doel op zich



Basisvaardigheden ICT

 Verschillen in basisvaardigheden ICT tussen 
leerlingen zijn groot

 Daarom voor alle leerlingen: module 
Basisvaardigheden ICT
 Grondbeginselen
 Word
 Powerpoint

 Start in periode 1 met een 0-meting, aan het 
eind van het jaar heeft iedere leerling de 
module doorlopen en afgerond



OneNote

 OneNote is het 
basisprogramma waar in de 
lessen mee wordt gewerkt



Voorbeeld OneNote-les



Voordelen OneNote

 Alle vakken hebben hun lesmateriaal verzameld in 
OneNote. OneNote is een soort digitale multomap. 

 Zelfde structuur bij alle vakken

 Werkt in de cloud: altijd alle lesstof opgeslagen



Teams

 Iedere leerling zit in een Team van een
vak.

 Via dit Team is iedere les voor een
leerling online te volgen. Tijdens een
lockdown, maar ook tijdens ziekte.



Aanschaf laptop

 Twee mogelijkheden

 1. Eigen laptop 

 2. Aanschaf via The Rent 
Company (videopresentatie 
volgt)

 Het JRL heeft géén voorkeur 
voor een optie!



Vragen?
Roel Smelt – coördinator laptopgebruik – r.smelt@jrl.nl
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