
 

 

 

 

 

 

 

Paradigit introduceert de SkoolMate, de enige computer speciaal voor kinderen 

Vanaf heden is de SkoolMate leverbaar bij Paradigit Computers. SkoolMate is de enige computer 

speciaal voor kinderen. SkoolMate is leerzaam, leuk en veilig computeren voor kinderen van 5 tot en 

met 12 jaar. De draagbare computer, formaat netbook, is extra stevig uitgevoerd, uitgerust met een 

handvat en voorzien van een touchscreen met handschriftherkenning. De prijs van de SkoolMate is € 

399,- incl. BTW. 

De SkoolMate helpt ouders met de digitale opvoeding van hun kind. Kinderen kunnen oefenen met 

rekenen en taal, op een veilige manier chatten en het internet ontdekken, computervaardigheden 

opdoen en natuurlijk gewoon spelen. Ouders hebben inzicht in en controle over het 

computergebruik van hun kinderen. 

“De SkoolMate past perfect in de servicegerichte, deskundige en klantvriendelijke formule van 

Paradigit.” zegt Rob van Bergeijk, retailmanager van Paradigit. “Wij hebben naar de vraag van ouders 

met kinderen geluisterd. Eigenlijk is er voor hen maar één geschikte computer en dat is de 

SkoolMate. De viervoudig Beste Computerspeciaalzaak is dan ook helemaal klaar voor Sinterklaas en 

Kerst!” 

De SkoolMate is een volwaardige computer, voorzien van Windows 7 en Intel® Atom
TM

 technologie. 

Daarmee zijn de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing ongekend. De SkoolMate groeit dus 

mee met het kind. De SkoolMate wordt gebruiksklaar geleverd inclusief alle software die nodig is 

voor gebruik in het gezin: YourSafetynet, AmbraSoft Familiepakket en MyBee. 

YourSafetynet neemt zorgen weg over de (computer)ontwikkeling van het kind, de schoolprestaties 

of het deelnemen aan het dagelijkse gezinsleven. YourSafetynet bevat gepatenteerde, 

gebruiksvriendelijke technologie die pesten, bedreigen en contact met onbekenden voorkomt. Ook 

kunnen de ouders beperkingen opleggen aan het chatten (MSN’en), gebruik van profielsites en 

gamen. Wel op internet voor schooltaken, maar niet gelijktijdig MSN’en, Hyven en Gamen? 

YourSafetynet regelt het. Filters zorgen voor het blokkeren van gok-, seks-, drugs-, pro-ana- en 

gamesites. Met YourSafetynet kunnen ouders/verzorgers eenvoudig instellen wanneer en hoe lang 

hun kinderen de computer mogen gebruiken. 



Het AmbraSoft Familiepakket 0910 is hét totaalpakket voor het oefenen met rekenen en taal. Meer 

dan 100 aantrekkelijke en interessante oefeningen volgen de vorderingen van het kind. Het 

familiepakket is gebaseerd op Schoolpakket 0910, in gebruik bij een miljoen kinderen op 5.400 

basisscholen. 

Kinderen surfen veilig op internet met MyBee, de gratis kinderbrowser van KPN met leuke, goede 

sites voor kinderen tot ongeveer 11 jaar. MyBee is de eerste kinderbrowser waarbij ouders gebruik 

kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Daarbij worden ze ondersteund door een 

professionele redactie die goede websites signaleert en beoordeelt op geschiktheid voor een 

bepaalde leeftijd. 

Naast de SkoolMate voor ouders en kinderen, is de SkoolMate ook verkrijgbaar voor gebruik in het 

basisonderwijs. De onderwijs introductie was zeer succesvol met publiciteit in o.a. het Jeugdjournaal, 

de Telegraaf, VTM en diverse andere Nederlandse en Belgische media. 

Meer informatie vindt u op www.skoolmate.nl. 

 

Over Paradigit 

Paradigit Retail B.V. levert onder de handelsnaam Paradigit Computers een uitgebreid assortiment 

notebooks, computersystemen, componenten en randapparatuur in 21 winkels verspreid over 

Nederland. Onderzoek van Elsevier Retail toont aan dat Paradigit al vier jaar lang de Beste 

Computerspeciaalzaak van Nederland is. 

Paradigit Computers is onderdeel van de Paradigit Groep. Actief in de consumentenmarkt, 

onderwijsmarkt en zakelijke markt, kent de Paradigit Groep een omzet van 129 miljoen euro. Met 

150.000 verkochte computers per jaar is de Paradigit Groep toonaangevend aanwezig in de 

Nederlandse computerbranche. 


