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Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van PrO Almere 
 
Computers en pasjes 
Op PrO Almere wordt op school en thuis gewerkt met een computer ter ondersteuning van 
het schoolonderwijs en ook voor afstandsonderwijs (bijvoorbeeld tijdens coronacrisis). 
De door ons aangeboden programma’s zijn allen web based, dat wil zeggen dat leerlingen 
erover kunnen beschikken via internet, op basis van een inlog en wachtwoord. 
Welke programma’s gebruiken we? 

 Voor het vak Nederlands gebruiken we Nieuwsbegrip 

 Voor het vak rekenen gebruiken we Deviant, met name het digitale pakket 
Studiemeter 

 Voor het vak Engels gebruiken we Groove Me 

 Het hele jaar door worden methode onafhankelijke digitale toetsen afgenomen om 
bereikte leerniveaus vast te stellen 

 Het hele jaar door kunnen leerlingen beschikken over Office 365, waarin onder andere 
een volledig Word pakket, gebruik van PowerPoint, Excel én data opslag in One Drive 

 In cursusvorm worden ICT lessen aangeboden, dit is op basis van leerling keuze 

 Tenslotte beschikken de leerlingen over een eigen mailbox 
 
Wat is BYOD? 
Dat is een afkorting voor Bring Your Own Device (een device is een apparaat zoals een 
laptop of tablet waarmee je het internet op kunt en programma’s kunt gebruiken). 
Onze school stelt gratis WiFi ter beschikking aan onze leerlingen. Wij verwachten dat 
leerlingen de beschikking hebben over een device dat via de WiFi gebruik kan maken van 
bovengenoemde programma’s. Het heeft onze voorkeur als een leerling beschikt over een 
Microsoft apparaat (tablet of laptop), maar leerlingen kunnen ook werken met een Android 
tablet of een I-Pad. 
 
Er is een email-adres waar u vragen kunt stellen over bovenstaande, namelijk 
byodvragen@proalmere.asg.nl. 
 
Pasjes 
Op PrO Almere worden de toegang tot school en het printen/kopiëren voor leerlingen 
geregeld met een persoonlijk pasje. Deze pasjes worden uitgereikt nadat de schoolfotograaf 
langs is geweest om nieuwe pasfoto’s te maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande onderwerpen, belt u dan gerust even met 
ondergetekende: 
 
Marieke Paulus 
Teamleider met ICT in portefeuille 
036 – 5494150 
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