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Welkom bij de Wolfert!
Namens alle leerlingen en collega’s
heten wij jou van harte welkom op onze school!
Op Wolfert Lansing bieden wij onderwijs aan leerlingen op BBL-, KBL-, VMBO TL-, en MAVO/HAVO niveau. Onze school valt onder
de scholengroep Wolfert van Borselen samen met het Wolfert Lyceum, de Wolfert Dalton, het Wolfert College, het Wolfert
Tweetalig en de RISS.
Wolfert Lansing kenmerkt zich door het aanbieden van ambitieklassen, talentklassen met praktische inhoud, een divers
reisprogramma en een kwalitatief loopbaanoriëntatie programma (LOB). Daarnaast hechten wij veel waarde aan een sterke relatie
tussen de mentor, de ouder/verzorger en de leerling (MOL).
Voor het volgen van ons onderwijs heb je een aantal zaken nodig zoals een Chromebook en gymkleding. Leerlingen die in onze
VMBO stroom starten moeten bovendien de verplichte horecakleding aanschaffen. In deze brief vind je hierover nadere
informatie.
Wij wensen je heel veel plezier en succes tijdens je onderwijscarrière op Wolfert Lansing!
Met vriendelijke groet,

De heer A.P.J. Koot
Directeur Wolfert Lansing
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Chromebook
Om digitaal onderwijs voor iedereen mogelijk te maken, werken we op Wolfert
Lansing met een Chromebook. Deze laptop is anders want je kunt voor het
overgrote deel alleen online werken. Omdat je een Google-educatie account krijgt
van school, log je met je laptop in op de online omgeving waarin wij werken.
Om zorgeloos met een Chromebook te werken in de dagelijkse lespraktijk is Wolfert
Lansing een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden Chromebooks aan tegen huur of
koop met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Op deze manier is uw
zoon of dochter altijd verzekerd van een werkende Chromebook in de klas en heeft u er geen omkijken meer naar.
Wat zijn de voordelen van een Chromebook van The Rent Company?
✓
✓
✓
✓
✓

De Chromebooks zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste device
Bij reparatie ligt op school een leen Chromebook klaar
De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de Chromebook
Schade- en diefstaldekking is inbegrepen
Bij de Chromebook wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd

Ga naar > https://easy4u.nl/nl/info?code=685RNUY. Op deze speciale bestelwebsite staan alle verschillende Chromebooks
die aangeboden worden.
Heeft u nog vragen?Neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl.
Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl.

“Je eigen email account van Google met allerlei apps die jouw onderwijs
beter maakt.”
Waarom digitaal?
Onze visie is gebaseerd op het principe Blended Learning. Hierbij gaat het om het ontwerpen van goed
onderwijs, waarbij de mogelijkheden van ICT-gebruik worden bekeken en afgewogen. ICTtoepassingen bieden veel mogelijkheden om leerlingen actief aan de slag te laten gaan met de lesstof.
Dat kan individueel of in een (kleine) groep. Bijvoorbeeld met online opdrachten, tussentoetsen,
discussieforums, het posten van video’s, etc.
Het gaat bij Blended Learning om de combinatie van het traditionele face-to-face en het ongelimiteerde online onderwijs.
Lesstof wordt bijvoorbeeld digitaal aangeboden als het een meerwaarde heeft ten opzichte van een boek. Opdrachten
kunnen digitaal worden uitgevoerd zodat er wordt geleerd om creativiteit via de digitale weg te uiten zoals bijvoorbeeld in
de vorm van filmopnames.
Dat vraagt dat er bij het voorbereiden van een vak goed wordt nagedacht over hoe ICT de leeractiviteiten kan aanvullen en
faciliteren. Daarmee is Blended Learning een onderdeel van het vormgeven van het onderwijs.
Kern van de aanpak is dat in elke situatie gekeken wordt naar de meest effectieve ‘blend’; wat werkt voor dit vak? Hierbij is
voor ons de onderwijsdriehoek leidend; leerdoelen, werkvormen en toetsing dienen goed op elkaar aan te sluiten.
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Wat heb je nodig voor een goede start op Wolfert Lansing?
Een goede fiets
Een Chromebook laptop
Gymkleding
Horecakleding*
GEEN agenda > deze krijg je van ons!
Een stevige etui
Blauwe of zwarte pennen (gewone ballpoint)
Kleurpotloden (simpel setje is voldoende)
Viltstiften (set van verschillende kleuren)
Gum
Puntenslijper
Potloden HB set (1x 4H 1x B 1x 2H 1x 2B)
Kaftpapier
Geodriehoek
Passer (simpele passer is voldoende)
Schaar
Lijmstift
Koptelefoon/oordopjes
Rekenmachine (Casio FX-82 MS)
Voldoende schriften met ruitjes en lijntjes

Sportkleding
Voor het vak Lichamelijk Opvoeding dragen alle leerlingen de mooie Wolfert Lansing outfit. De sport outfit is online te
bestellen via > https://gymkleding.com/product-categorie/wolfert-lansing/
De aanschaf van een basisset is verplicht. Wij hebben hier bewust voor gekozen zodat alle leerlingen een herkenbare en
sportieve uitstraling hebben. De eenheid van sportkleding bevordert tevens het groepsgevoel.
De sportkleding “Craft” is voorzien van het logo van Wolfert Lansing.
Kosten basisset:
Sportshirt en - short voor dames of heren met logo & naam

€ 31,95

Horecakleding*
Leerlingen die bij ons onderwijs volgen op Basis- en/of Kaderniveau zijn verplicht om
speciale horecakleding te dragen tijdens de lessen van Consumptieve Techniek (koken). Dit
heeft te maken met hygiëne en veiligheid.
Het betreft de aanschaf van een:
• koksbuis
• schort voor over de koksbuis
Zowel de buis als het schort wordt voorzien van een geborduurd logo van de school
inclusief de naam van de leerling. De kosten voor de koksbuis en het schort zijn in totaal €
57,50.
Bestellen kan online: https://wolfertshop.nl/

Wolfert Lansing maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep.

