Meest gestelde vragen
Waarom biedt The Rent Company geen tweejarige huurovereenkomst aan voor de leerlingen die komend
schooljaar in de voorexamenklassen zitten?
Het te betalen maandbedrag is bij een driejarig contract lager dan bij een tweejarig contract. Daarom vervalt de
keuze om een tweejarig contract af te nemen binnen onze school.
Wanneer uw zoon/dochter momenteel in 2 mavo / 3 havo / 4 vwo zit, krijgt hij/zij met een driejarig contract na het
behalen van het diploma nog een jaar lang de service van The Rent Company, maar dan aan huis. U kunt bij een
huurcontract ook na twee jaar opzeggen in plaats van drie jaar te volbrengen. In dat geval bent u wel uw borg, à
vier maanden huur, kwijt. Dit is echter nog steeds voordeliger dan een tweejarige huurovereenkomst.
Na drie jaar heeft u vervolgens de keuze om:
de laptop te houden en de borg niet terug te krijgen;
de laptop terug in te leveren en dan uw borg teruggestort krijgen.
Waarom biedt The Rent Company slechts één model laptop aan bij huur of koop?
We hebben op basis van de ervaringen van de andere scholen binnen onze scholengroep er bewust voor
gekozen om één soort laptop aan te bieden. Door de keuze voor één soort laptop kan The Rent Company deze
tegen een scherpe prijs aanbieden. De verschillen t.o.v. andere mogelijke modellen zitten hem met name in
wel/geen touchscreen en de grote van het scherm. De keuze is gevallen op een compacte laptop met goede
ervaringen en degelijke bouwkwaliteit.
Waarom is er gekozen voor deze systeemeisen?
Er is binnen de scholengroep gekozen voor één omgeving/besturingssysteem en dat is Windows 10 als basis
met Microsoft 365. Door ons te richten op deze standaard kunnen we de juiste ondersteuning, inrichting en
beveiliging bieden. Als bijkomend voordeel kunt u bij hulp en problemen bij onze ICT-servicedesk terecht. Voor
andere besturingssystemen dan Windows kunnen we geen ondersteuning bieden op school.
Wat installeert ICT op het eigen device?
Als een laptop door ons geïnstalleerd wordt, wordt in eerste instantie Windows10, Microsoft Office 365 en een
mediaplayer geïnstalleerd. Software die gedurende de studie vanuit school nodig is kan door ons op afstand op
de laptop geïnstalleerd worden.
Doordat ze de laptop opnemen in onze beheeromgeving kunnen we op afstand de beveiligingsstatus van de
laptop monitoren. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld eventuele virussen of malware detecteren en daar actie op
ondernemen.
Een derde belangrijk voordeel van het door ICT laten installeren van een laptop is het feit dat ze op deze laptops
veel makkelijker ondersteuning kunnen geven op het moment dat een leerling bij ons komt met een
vraag/probleem. De laptop is op een voor hen bekende manier geïnstalleerd.
Ik vind het beeldscherm zo klein, waarom is dat?
De keuze voor deze modellen (en scherm-formaten) is gemaakt omdat deze voor de leerlingen het best/meest
handzaam zijn. De laptops zijn qua formaat goed voor leerlingen om inclusief hoes in een tas veilig mee naar
school te nemen. Qua formaat is dit ook ideaal voor op de tafels op school, wanneer de laptop groter zou zijn dan
komt het wellicht in het gedrang wanneer de leerling nog een blaadje ernaast wil leggen op school of bijv. een
schrift ernaast heeft liggen.
Voldoet een chromebook/Mac-book ook aan de systeemeisen bij Bring Your Own Device (BYOD)?
Dit is mogelijk maar wordt niet aangeraden vanuit school. We hebben besloten om te standaardiseren en een
eenduidige omgeving aan te bieden. Door ons hierop te richten kunnen wij de juiste ondersteuning, inrichting en

beveiliging bieden. Als bijkomend voordeel kunt u bij hulp en problemen bij onze ICT-servicedesk terecht. Voor
andere besturingssystemen dan Windows kunnen we geen ondersteuning bieden op school.

