HET OPGROEIENDE KIND
EN ZIJN ONTWIKKELING
CENTRAAL
De Samenwijsaccomodatie Starrebos richt zich niet enkel op het onderwijs, maar op de
totale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 17 jaar.

BEDRIJFSPROFIEL
De Samenwijsaccomodatie Starrebos is
een ‘brede school’, ontstaan uit een fusie
tussen twee basisscholen in de gemeente
Hilvarenbeek. Zij huisvest ook andere
partners, zoals een Consultatiebureau,
Peuterspeelzaal, Kinderopvang, Centrum
voor Jeugd & Gezin, Maatschappelijk
Werk, Jeugdgezondheidszorg, en
werk/dag- besteding voor mensen met
een (geestelijke) beperking.

KERNCIJFERS
• Ca. 400 basisschoolleerlingen,
verdeeld over 16 groepen
• 38 medewerkers (leerkrachten,
assistenten en ondersteuning)
• Opgericht in 2011

www.starrebos.nl

DE UITDAGINGEN

• In nieuw te openen locatie, 16 groepen tegelijk voorzien van moderne LCD

Deze multifunctionele voorziening, waar vanuit de ‘Samenwijs-visie’ alle bij de
ontwikkeling van kinderen betrokken instellingen samenwerken, heeft als doel om
kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Met de opening van het nieuwe gebouw, was er de behoefte om direct met interactieve
en op het internet gebaseerde onderwijsmethodieken te starten. Daarbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van moderne LCD touchscreens.
Met deze in hoogte verstelbare touchscreens en bijbehorende software worden de
lessen enorm verrijkt. Leerlingen nemen de stof daardoor beter op en dankzij de
grenzeloze mogelijkheden van het internet zijn alle lessen een belevenis.
Ander voordeel in vergelijking met de conventionele lesmethoden is de besparing op
boeken en werkschriften. De online versie is altijd up-to-date en er wordt betaald op
licentiebasis. Na een jaar bestaat er de mogelijkheid om te stoppen. De offline
lesmethodes werden voor een veel langere periode in gebruikt , waardoor de informatie
verouderde en het materiaal aan slijtage onderhevig was.

touchscreens

• Inzet van nieuwe flexibele ‘internet based’ onderwijsmethoden
• Keuze voor leverancier die in staat was om maatwerkoplossing

Door samen met het onderwijs te
werken aan de optimalisatie van
financiële, administratieve en logistieke
processen, stimuleert PlanIT@school de
beschikbaarheid en het gebruik van IT en
digitale leermiddelen. Samen met
scholen ontwikkelt zij financiële programma’s, waardoor op een flexibele en
betaalbare manier IT-onderwijsvernieuwing wordt gerealiseerd.

(touchscreens in hoogte verstelbaar en voorzien van 2 extra whiteboards)
uit te voeren

AANBOD PLANITATSCHOOL

• Classic Lease voor 16 Starscreen LCD touchscreens
• Geen verplichte afschrijving van apparatuur
• Vrije keuze van leverancier, dankzij de merk-, bank- en leveranciersonafhankelijke werkwijze

DE VOORDELEN
Nico Kools, Algemeen Directeur:
«Het belangrijkste voordeel in de samenwerking met PlanIT@School is dat we
nu zonder zorgen meteen gebruik kunnen maken van de meest innovatieve
apparatuur en onderwijsmethoden, terwijl daar bij aanvang de financiële
middelen nog niet beschikbaar voor waren.»
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www.planitatschool.nl

Geen piekinvestering, maar gelijkmatige spreiding van de kosten
Eén factuur voor de operationele kosten
Geen economisch verouderingsrisico

