
Schooldirecteur André 

Dunnewind en Heidie 

Overweg, leerkracht groep 

5-6 van de gereformeerde 

basisschool Domino in 

Den Ham.

De school koos voor Acer Chromebooks met grote touchscreens. 

Omdat kinderen dat vaak gewend zijn van smartphones en 

tablets kunnen ze er snel en makkelijk mee uit de voeten.

Aantoonbare didactische meerwaarde
Groep 7-8 van basisschool Domino in het Overijsselse Den Ham werkt al ruim een 
jaar met Chromebooks. Dat bevalt zo goed dat dit jaar ook de kinderen van groep 
5-6 allemaal hun ‘eigen’ Acer Chromebook hebben gekregen. Sindsdien verlopen 
bepaalde lesdelen effectiever en nemen leerlingen de lesstof sneller op. ‘Het is echt een 
succesverhaal.’

“Onze missie is het bieden van ‘passend’ 
onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling 
van kinderen”, stelt locatiedirecteur André 
Dunnewind van basisschool Domino. 
De school werkt met de modernste 
leermethoden: “We hebben naast een 
aantal pc’s en andere digitale devices 
inmiddels ruim 65 Chromebooks.”

Dunnewind wordt op zijn school bijgestaan 
door een team van vijftien leerkrachten, 
ondersteunend personeel en een intern 
begeleider. De school telt rond de honderd 
leerlingen en is onderdeel van VGPO de 
Oosthoek (Vereniging voor Gereformeerd 
Primair Onderwijs). Deze vereniging 
bestaat uit twaalf basisscholen verspreid 
over zeven gemeenten in Twente en 
Salland.

Optimale ondersteuning
Rond het gebruik van Chromebooks, waarvoor een breed 
scala aan didactische software beschikbaar is, worden 
voordelen genoemd als een grotere flexibiliteit, minder 
werkdruk bij leerkrachten en het feit dat kinderen de 
snelheid van leren beter op hun individuele capaciteiten 
kunnen afstemmen. Hoe is dat bij basisschool Domino?

“De Chromebooks zijn niet alleen voor de leerlingen, 
maar ook voor ons als leerkracht een hele goede 
ondersteuning”, zegt Heidie Overweg. Zij geeft les 
aan groep 5-6. “Zodra kinderen in de klas op hun 
Chromebooks aan het werk zijn, word je als leerkracht 
in zekere mate ontlast. Maar het is natuurlijk niet zo dat 
computers leerkrachten kunnen vervangen. Instructie 
geven en kinderen begeleiden is en blijft een belangrijk 
onderdeel van ons vak.”

Bewakingsfunctie
“Op mijn Chromebook, waarop 
monitoringsoftware is geactiveerd, kan 
ik zien waar de kinderen mee bezig zijn”, 
vervolgt Overweg. “Wanneer kinderen een 
opdracht uitvoeren, kun je door middel van 
een kleurcode zien wie het goed afgaat en 
wie hulp nodig heeft. Ook kunnen we de 
browsergeschiedenis volgen en zo nodig 
ingrijpen als er sites worden bekeken die 
minder geschikt zijn voor kinderen. Vooral 
‘sterke’ leerlingen maken er nog wel eens 
een potje van: ze gaan te snel of de stof is te 
makkelijk. Dankzij de monitoringfunctie kun 
je hen direct corrigeren.”

Onmiddellijk feedback
“De kinderen die met de Chromebooks 
werken, hebben een koptelefoon op, maken 
opdrachten en kijken naar instructiefilmpjes. 

Het mooie is dat ze direct feedback krijgen”, benadrukt 
Overweg. “Dit in tegenstelling tot vroeger, toen ze 
opdrachten in een schrift maakten, dit bij de leerkracht 
inleverden en moesten afwachten hoe hun werk werd 
beoordeeld. De directe relatie tussen het maken van 
een opdracht en zien of het antwoord juist is, is er bij het 
werken op een computer of Chromebook wel. Ons neemt 
het bovendien het tijdrovende beoordelen en corrigeren 
van schriftelijke opdrachten uit handen. De keerzijde 
is wel dat kinderen steeds minder schrijven en dat hun 
handschriften vaak niet de mooiste zijn. Daar proberen wij 
in een apart programma echter weer wat aan te doen.”

Laptops of Chromebooks?
“De meerwaarde van digitaal ondersteund onderwijs 
is evident. De pc’s die voor leerlingen beschikbaar zijn, 
worden dan ook zorgvuldig ingepland. Daarnaast hebben 

we gekeken naar wat verder onze opties zijn”, zegt 
directeur Dunnewind. “iPad’s en Android tablets vinden 
we te beperkt en laptops zijn te duur, te zwaar en ook 
lastiger te beveiligen. Chromebooks blijken ideaal. Ze zijn 
compact, licht, veilig, hebben een goed toetsenbord en 
een groot scherm. Bij ons is dat een touchscreen. Dat zijn 
kinderen gewend van hun smartphones en tablets en ze 
werken daar heel snel mee.”

In de cloud bleken voor de school zeer goede educatieve 
programma’s en platforms beschikbaar. Dunnewind: 
“Op de Chromebooks leren kinderen bij ons rekenen 
met De Wereld in Getallen, maken ze taaloefeningen 
met Taal Actief en als school maken we gebruik van 
het organisatiemodel 
VierKeerWijzer, waarmee 
we onderwijs op maat 
kunnen realiseren. Met het 
planningsprogramma Gynzy, 
dat speciaal voor kinderen 
is gemaakt, kunnen we voor de leerlingen eenvoudig 
dagprogramma’s maken met bijvoorbeeld spelling-, 
reken- en aardrijkskunde-oefeningen.”

Wifinetwerk
“Onze IT-afdeling heeft zich goed georiënteerd op 
de markt en omdat Acer ons een mooi aanbod deed 
en prima Chromebooks in haar programma heeft, 
hebben alle leerlingen uit groep 5-6 nu hun ‘eigen’ Acer 
Chromebook”, zegt Dunnewind over het aankooptraject. 
“Er zit geen applicatiesoftware in de Chromebooks zelf. 
Alles zit in de cloud, dus moet je over een goed dekkend 
wifinetwerk beschikken. Dat hebben we geoptimaliseerd 
door extra steunpunten te plaatsen.”

De leerlingen nemen de Chromebooks niet mee naar huis, 
vertelt Dunnewind: “We hebben speciale opbergkasten 
gekocht met stroompunten. ’s Ochtends zijn de Acers 
100% opgeladen en de accuduur is dermate goed dat ze 
makkelijk een hele schooldag meegaan. Langer zelfs. Als 
kinderen thuis iets willen afmaken of opzoeken, kunnen 
ze met hun eigen pc inloggen op hun account. Maar 
echt stimuleren doen we dat niet. Een kind moet ook tijd 
hebben om lekker buiten te spelen.”

Betere toetsresultaten
“Een ander voordeel van Chromebooks is dat kinderen 
leren om heel secuur te werken”, zegt leerkracht Overweg. 
“Wil je in een schrift een zin of opdracht nog wel eens 

‘afraffelen’, op een Chromebook 
moet je alle letters correct 
intoetsen, inclusief komma’s 
en punten. Anders rekent 
het programma het gewoon 
niet goed. Verder is een groot 

pluspunt dat kinderen met dyslexie dankzij het werken op 
Chromebooks dingen beter en sneller begrijpen. Dit komt 
mede omdat er vaak instructiefilmpjes in de lesstof zitten. 
In plaats van instructies te moeten lezen, wat bij kinderen 
met dyslexie nu eenmaal trager en minder effectief gaat, 
kunnen ze een filmpje met gesproken uitleg bekijken. 
Desnoods draaien ze dat twee keer af en dan snappen ze 
het ook echt. Maar ook andere kinderen doen het beter 
met de Chromebooks. De eindtoets van groep 7-8, die 
dus al een jaar met Chromebooks heeft gewerkt, is op het 
onderdeel interpunctie nog nooit zo goed gemaakt!”

Succesverhaal
“Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn unaniem 
enthousiast over de Chromebooks”, zegt Dunnewind 
tot slot. “Het vergt wel wat inspanning voordat alles 
goed is gedocumenteerd en gecodeerd en je de juiste 
software hebt geselecteerd en geactiveerd. Maar per saldo 
zorgt digitaal ondersteund onderwijs, naast een zekere 
ontlasting van de leerkrachten, ook voor aantoonbaar 
betere resultaten bij de leerlingen. Het gebruik van 
Chromebooks is bij ons dus een echt succesverhaal.”

‘Chromebooks blijken ideaal.  

Ze zijn compact, licht en veilig’


