Aan: ouder(s)/verzorger(s) toekomstige brugklassers
Betreft: aanschaf/huur laptop
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dit schooljaar zijn we op de Walewyc-mavo gestart met laptops in klas 1, leerlingen en docenten zijn hier zo
tevreden over dat volgend schooljaar de nieuwe eerste klassen ook zullen starten met het gebruik van laptops in
het onderwijs en tijdens de lessen. Uw zoon of dochter gaat dus ook met een laptop werken. In deze brief
informeren wij u over de aanschaf / huur van de laptop en de software.
Laptop aanschaffen of huren via The Rent Company
Wij bieden u de mogelijkheid de laptop aan te schaffen of te huren via onze externe partner The Rent Company.
Indien u kiest voor een laptop van dit bedrijf wordt een aantal zaken voor u uit handen genomen, zoals verlengde
garantie, een verzekering voor diefstal en schade, een gratis leenlaptop in geval van reparatie, en de installatie
van alle benodigde software. Op school is een servicepunt aanwezig waar uw zoon of dochter altijd terecht kan
met laptopvragen en -problemen.
Als bijlage bij deze brief vindt u een flyer van The Rent Company met meer informatie over het bestellen van de
laptop.
Bring your own device (BYOD)
Wanneer u ervoor kiest zelf een laptop aan te schaffen, buiten The Rent Company om, moet deze voldoen aan
de systeemeisen die u vind op de achterzijde van deze brief. Wanneer u kiest voor BYOD willen we u toch de
mogelijkheid bieden om de laptop te laten installeren en softwarematig te beheren. Voor een vergoeding van €
25,- wordt de eigen laptop op exact dezelfde manier geïnstalleerd als de laptops die door The Rent Company
geleverd worden. Daarnaast dragen we zorg voor het softwarematig beheren van de laptop. Denk hierbij aan het
(automatisch) uitrollen van nieuwe programma’s en het opnieuw instellen van de laptop in geval van eventuele
softwareproblemen.
Houd u er rekening mee dat bij deze installatie de laptop eerst volledig gewist zal worden. Mochten er al eigen
bestanden op de laptop staan dan dient u zelf te zorgen voor een back-up hiervan. Onze ICT afdeling kan de
eigen laptops installeren op afspraak in week 28, 29 en 34. U kunt hiervoor een afspraak maken via
icthelpdesk@sgdelangstraat.nl. Dit duurt maximaal 5 dagen, u krijgt een e-mail als de laptop weer kan worden
opgehaald.
Bovenstaande is alleen mogelijk indien de laptop voldoet aan de systeemeisen voor BYOD.
Let op: wij kunnen geen garantie bieden dat installatie door onze ICT afdeling mogelijk is.
Gratis Microsoft Office 365 en Adobe Creative Cloud
Uw zoon of dochter kan met zijn/haar schoolaccount gratis Microsoft Office 365 en de Adobe programma’s
installeren. Deze hoeft u dus niet zelf aan te schaffen.
Korting op software en accessoires
Onze school heeft een overeenkomst met Slim.nl, via deze webshop kunt u aanvullende software en accessoires
met korting aanschaffen.

Het lenen van een schoollaptop
Indien de laptop van uw zoon/dochter stuk gaat tijdens de schooldag, kan hij/zij bij de servicebalie van de school
een leenlaptop halen voor die dag. Tegen inlevering van het schoolpasje wordt tot het eind van de lesdag gratis
een laptop uitgeleend. Wanneer de eigen laptop door een bedrijf gerepareerd dient te worden, kan er via de
school maximaal twee weken gebruik worden gemaakt van een leenlaptop. Er zijn kosten verbonden aan het
lenen van een laptop. Er wordt een bedrag van 2 euro gevraagd per werkdag tot een maximum van 20 euro voor
twee weken. Op het eind van de twee weken moet de laptop definitief ingeleverd worden bij de servicebalie.
Indien de reparatie langer duurt dan twee weken, dient u als ouder zelf voor een vervangende laptop te zorgen.
Wordt er veelvuldig gevraagd om een leenlaptop, dan kan dit geweigerd worden door de servicebalie en wordt u
geadviseerd een andere laptop aan te schaffen.
U kunt op elk moment in het schooljaar besluiten om toch over te stappen op een laptop van The Rent Company.
U dient dan rekening te houden met een bepaalde levertijd.
Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn dan kunt u een e-mail sturen naar
icthelpdesk@sgdelangstraat.nl.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mevr. S. Jessen, adjunct-directeur onderbouw
Dhr. J. Fitters, leerlingcoördinator klas 1
Bijlage:
- Flyer The Rent Company

Systeemeisen BYOD
Let op: Bij BYOD kunnen wij geen garantie bieden dat installatie door ICT mogelijk is.
Hardware:
• Productiejaar: 2017 en later
• Processor: Minimaal Quad-core, aanbeveling 4e generatie Intel Core i3 of beter
• Intern geheugen: Minimaal (RAM): 4 Gb DDR3 (advies: 8 Gb)
• Harddisk: minimaal 128 GB SSD
• Wifi netwerk: Draadloze netwerkadapter 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 met ondersteuning voor zowel 2,4 als 5 GHz
• Beeldscherm: minimaal 11.6 inch met een resolutie van 1366 X 768 of hoger
• Aansluitingen: 2x Usb 2.0 of beter 1x HDMI
• Batterij: met een actieve gebruiksduur van minimaal 6 uur
Software:
• Legale versie van Windows 10 of hoger (let op: bij Dell devices minimaal Windows 10 Education, Pro of
Enterprise)
• Microsoft Office 2019 (wordt door school verstrekt)
• Adobe Acrobat (wordt door school verstrekt)
• Mogelijkheid schoolsoftware te installeren

