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 BYOD Criteria Lijst 

 

 

  
 

 

 

 

Bring Your 

Own Device. 
 

 

Het Montessori College 

Arnhem raadt ouders aan de 

volgende criteria in 

overweging te nemen bij het 

aanschaffen van een device 

voor het gebruik op school. 

 

Heeft uw zoon of dochter al 

een device dat mee zou 

kunnen naar school? Dan 

kunt u dit document 

gebruiken om te controleren 

of het apparaat voldoet. 

 

 

     

    

Besturingssysteem. 
Onze school werkt met 

Microsoft Windows. Uw zoon of 

dochter kan ook gebruik 

maken van MAC OS of 

Chromebook. We kunnen 

echter niet garanderen dat al 

onze schoolsoftware 

vlekkeloos zal werken.  

In praktijk ondervinden we 

weinig hinder.  

Chromebook heeft geen 

installatiemogelijkheid voor 

Office 365 (Teams). 
 

   

Tablets. 

Het werken met een 

(Windows) tablet is ook 

mogelijk, een typecover is 

dan een vereiste. Een 

kleiner formaat betekent 

ook een kleiner 

toetsenbord, maar is lichter 

in gewicht dan een laptop. 

 

De volgende minimale specificaties worden door ons 

aangeraden voor schoolgebruik. 
 

 

Formaat 13 of 14 inch  

Accu Ongeveer 8 uur (nieuw aangeschaft) 

Opslag SSD 128G of meer 

Geheugen 4G RAM of meer 

Resolutie Full HD (1920x1080) 

Aansluiting USB (evt. HDMI) 
 



 

 B Y O D  C R I T E R I A  M C A   

 

 

 
 Virusscanner 

Windows 10 heeft een 

ingebouwde virusscanner. Het is 

daarom niet nodig om een extra 

applicatie aan te schaffen of te 

installeren. Bij het gebruik van een 

oudere versie van Windows of een 

ander besturingssysteem raden 

wij aan om wel een extra 

programma ter beveiliging te 

installeren. 

 

 

Browser 

Wij raden aan om te werken met 

Google Chrome of Mozilla Firefox. 

 Office 365 

Bij de start van het nieuwe 

schooljaar ontvangt uw zoon of 

dochter een licentie voor het 

gebruik en installatie van alle 

programma’s van Office 365 

gedurende zijn/haar 

schoolcarriere op het Montessori 

College Arnhem. 

SOFTWARE 
 

 

STUDYWISE. 
 

Het bedrijf Studywise heeft in 

samenwerking met onze school een 

webwinkel aangemaakt waar u een 

laptop, geschikt voor school, kunt 

aanschaffen. U kunt gebruik maken van 

de gespreid betalen optie, 

laptopverzekering, en reparatie dienst.  

 

U kunt de webshop raadplegen door hier 

te klikken of via onze website, 

montessoricollegearnhem.nl, naar het 

tabblad BYOD te gaan. 

  
  

 

 

HANDIG. 
 

De volgende spullen zijn handig 

om mee te nemen naar school.  

 

 

 

Stevige & 

Waterdichte 

Rugzak 

 

 

 

 

Oordopjes of 

Koptelefoon 

 

 

 

 

 

Draadloze Muis 

 

   

 

 

 

 

 

 

HULP & VRAGEN 

  

Voor vragen en advies kunt u terecht 

bij onze afdeling ICT of onze 

Coördinator ICT 

 

ICT 

Ron Florissen en Stefan Jansen 

helpdesk-mc@montessoriarnhem.nl 

 

Coördinator ICT 

Manon Schalken 

m.schalken@montessoriarnhem.nl 

 

Telefonisch 

026-3209830 

https://shop.studywise.nl/product-categorie/montessori-college-arnhem/?shopref=4e8e047a45a1295ecf3bc4c00fcca2ca
mailto:helpdesk-mc@montessoriarnhem.nl
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