Voordelig aanbod van sofEware,
hardware en gadgeLs

'Schoolspot is populair

bil ons
op school', zegI Klaas. 'Bij de ICT'ers,
de leerkrachten én de ouders. DaE is
eigenlijk al jaren zo', De school brengt
schoolspo[.nl ac[ief onder de aandacht
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'ln onze nieuwsbrief bijvoorbeeld,
maar ook met flyers en posters
in de gang, De ICT'ers gebruiken

ontwikkelingen in de wereld van
[echnologie en we[en er natuurlijk
iets meer van af, Maar ook bij onze

schoolspot het meest, Zij zijn
wa[ eerder op de hoogte van

leerkrachten groeit de belangstelling
voor schoolspot, Zij zien steeds meer
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de [oegevoegde waarde van ICT
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voor heI onderwi.js. De leerkrachlen
altenderen de ouders op de
mogelijkheid om via schoolspot voor
lage Earieven inEeressanEe sofLware
aan Ee schaffen.
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webwinkel, zij de ouders beter advies
via mi.jn oudste zoon', zegI hij.'Zi)n
kunnen geven over heE aanbod.
school (basisschool lmmanuël in
Zo kunnen ook ouders profiteren
Best) heeft voor alle kinderen een
r,.. . .r,... .. :
van de voordelen die schoolspot
schoolspo[-accounE geopend.
biedt. We merken daI ze dat ook
We hebben voor thuis licen[ies
doen. We krijgen positieve feedback,
gekochl voor Office en Windows.
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men vindt het heel prettig dat
De kids kunnen zich nu thuis op
soflware bes[ellen zo goedkoop
de computer ui[leven met
.]. i':,
en gemakkelijk kan,'
presenta[ies die ze moe[en maken
r.,

gOedkOOp
'SchoolspoE is ook buitengewoon
aantrekkelijk', vervolgE hij met grote
stelligheid. 'Niet iedere porlemonnee
is even groot om allijd maar van
alles aan sof[ware, robots en
toolkiEs aan te schaffen, Dan werkt
schoolspo[ drempelverlagend om
toch actuele en nieuwe soflware
[e kunnen aanschaffen,'
GOed en
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voor school. De kinderen maken
voorat gebruik van powerpoint
en Word, We gebruiken schoolspot
omdal we ook [huis goede software
willen gebruiken met de ,luiste

de lCï, dus ik ken de marktconforme
piljzen. Als je dergelijke sof[ware privé

licenLies. Het is legaal, dat vind
ik belangri.ik, want Ík wil het goede

zou moe[en aanschaffen, wordt he[
een heel ander verhaal,' .

voorbeeld geven aan mijn kinderen,
dat ze we[en hoe he[ hoort,
Schoolspot scheelE bovendien
enorm veel geld, lk werk zelf in

Meer informatiel
Klaas Aalbers,
k.aalbers@scoh.nl
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lolo
Met Sys[em Mechanic kun je:
o Heel gemakkelijk de snelheid van.je
computer verhogen,
o Zorgen dat de rruifi op zijn snelst is.
o Software verwijderen die onnodig veel
ruim[e inneemt.
. Aclivi[ei[en sLoppen die de processor

lraag maken,

Amac

verschillende forma[en en meE of zonder Touchbar
of Touch lD,

Sinds afgelopen zomer werken wij samen

mel Amac, een nieuwe leverancier voor onze
Appie-producten,

Op schoolspo[.nl kon .je al Ierecht voor voordelige
laptops van Apple, zoals de voordelige Apple
MacBook Air mel 13 inch scherm (8GB 12BGB)

We kunnen je nu een nog voordeliger en

Daarnaas[ bieden we ook de Apple Macbooks
met Touchbar en Touch lD aan,
Bij ons te beslellen met kortingl

uitgebreider Apple-assortimenI Ieveren,
Waaronder naruurlijk de MacBook Air in allerlei
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Woord held er
Het conlrac[ met Woordhelder is
vernieuwd. Woordhelder biedt de
voorleessoftware CIaroRead, een handig
hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie,
ClaroRead leest teksLen namelijk voor

op de computer, Zo kunnen de kinderen
teksten lezen, leren en bestuderen.

Met de Pro-versie en de Plus-versie

Sparksville is een erg leuke manier voor
kinderen om Engels Ee leren, Zap, de poes
en Forceps, de roboE helpen kinderen
om de taal te begrijpen, Er zijn coole
spelletjes om Ee spelen en heeft een
kind het goed gedaan, dan kri.igt hij of zi1
een beloning,

kan bovendien gescand worden, zodat
ook het maken van digitale boeken
mogelijk is,
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De cursus Engels van Sparksville bevaI
vi.lf online niveaus, waE overeen komI

met ongeveer 70 uur les in een klaslokaal,

Privacy Guardian
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maken welke cookies geplaatst zijn en hoe je
deze kunt verwijderen, Privacy Guardian geef[

Privacy Guardian is een nieuw produc[ van
lolo. Privacy Guardian beschermI je online.

bovendien een melding als een si[e privéinforma[ie probeert Ee downloaden, om heE

programma kan bijvoorbeeld ongevraagde
adverEenties blokkeren, maar ook inzichtelijk

vervolgens te blokkeren, Daarnaas[ biedt het
bescherming tegen identiteitsdiefstal, Privacy
Guardian werk[ op Windows 10, 8.1, I en 7,
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