Betreft: Chromebook
Aan: alle huidige leerlingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de moderne samenleving is ICT niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs nemen de
computer en het aanleren van digitale vaardigheden een steeds prominentere plek in.
Sommige scholen hebben ervoor gekozen om boeken te vervangen door iPads of laptops of
hebben op andere wijze hun werkwijze aangepast. Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch
College kiest ervoor om het onderwijs te verrijken met de extra mogelijkheden die digitaal
onderwijs de leerlingen biedt. Het lesboek verdwijnt niet, maar wordt aangevuld met digitaal
lesmateriaal.
Wat betekent dit voor uw kind?
Om deze vorm van onderwijs mogelijk te maken is een eigen Chromebook onmisbaar. Van
leerlingen in de onderbouw wordt vanaf schooljaar 2021/2022 verwacht dat zij zowel op school
als thuis met een Chromebook aan hun opdrachten kunnen werken. Van hen wordt gevraagd
om het Chromebook dagelijks (opgeladen) mee naar school te nemen.
Zit mijn kind straks de hele dag achter een scherm?
Nee, onderzoek heeft aangetoond dat het leerrendement sterk terugloopt als leerlingen meer
dan 30% van de tijd achter een scherm zitten. De leer- en werkboeken blijven dan ook de
komende jaren volop in gebruik, zo ook de klassikale instructie en andere (traditionele)
werkvormen.
Wat voor apparaat heeft mijn kind nodig?
Het staat u vrij om zelf een apparaat te kiezen en aan te schaffen voor uw kind. De minimale
eisen waaraan het apparaat moet voldoen staan hieronder beknopt samengevat. Meer
informatie hierover is terug te lezen in een publicatie op onze website over het gebruik van
Chromebooks en kan worden nagevraagd bij onze ICT-afdeling.
Minimale systeemeisen
Beeldscherm tot maximaal 13 inch (11.6 inch wordt geadviseerd)
Webcam en microfoon ingebouwd
Besturingssoftware: Chrome OS
Minimale accuduur: 7 uur (een volledige schooldag)
Draadloze netwerkkaart: Dualband 2.4 GHz en 5.0 Ghz
Opslagcapaciteit: minimaal 32 GB
Het kiezen van een geschikt apparaat is niet eenvoudig. Wij adviseren u daarom dringend om
gebruik te maken van één van de onderstaande mogelijkheden.
Behoud bruikleen Chromebook van school
De school heeft de afgelopen twee jaar een groot aantal Chromebooks en laptops in bruikleen
gegeven. Leerlingen die een bruikleen Chromebook in ontvangst hebben genomen kunnen
daar ook volgend schooljaar gebruik van blijven maken. Leerlingen die de school verlaten
wordt verzocht om na het inleveren van de schoolboeken het bruikleenapparaat in te leveren.
Vanaf komend schooljaar is Chromebook de standaard voor de school. Leerlingen die een
laptop in bruikleen hebben ontvangen wordt gevraagd deze op woensdag 14 of donderdag 15

juli om te komen ruilen voor een Chromebook (zie het rooster voor het inleveren van de
boeken en ophalen van het rapport).

Kopen of huren via de Rent Company
The Rent Company heeft speciaal voor scholen het Easy4u abonnement ontwikkeld om
leerlingen op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van een goed, op de
onderwijsinstelling afgestemd, device. Het device wordt tegen aantrekkelijke bedragen op
basis van huur of koop, inclusief support, garantie en schade- en diefstaldekking aangeboden.
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.
Alles over het bestellen
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de
bijlage van deze brief. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u
te helpen bij het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de webshop
van The Rent Company.
Extra informatie
Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is
alles terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket.

Klik hier om naar de informatiepagina te gaan.
https://easy4u.nl/nl/info?code=4MSX2XH

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.

