Systeemeisen schoolwerk-laptop
De school biedt de mogelijkheid een laptop aan te schaffen via The Rent Company. The laptops van The
Rent company zijn speciaal geselecteerd voor het onderwijs. Daarnaast zijn deze laptops verzekerd
tegen veel voorkomende schade en hebben ze een verlengde garantieperiode.
U kunt er ook voor kiezen uw zoon of dochter een andere laptop mee te geven. Hieronder vindt u de
systeemeisen voor een schoolwerk-laptop die niet via The Rent Company wordt aangeschaft.

Installatie door onze ICT afdeling
Laptops kunnen door onze ICT-afdeling worden geïnstalleerd, tegen een vergoeding van € 25,-. De
laptop wordt dan voorzien van de benodigde software en opgenomen in ons beheersysteem. Daarmee
is de laptop klaar om te worden ingezet voor school. De laptop functioneert na installatie hetzelfde als
de laptops van klasgenoten. Daarnaast kunnen wij beter helpen bij problemen met de laptop en is de
laptop beschermd tegen ransomware, virussen, hackers en andere kwetsbaarheden.
Let op! Wij kunnen niet garanderen dat een laptop door ICT geïnstalleerd kan worden, ook niet als de
laptop voldoet aan onderstaande systeemeisen. In uitzonderlijke gevallen blijkt installatie door onze ICT
afdeling helaas niet mogelijk.

Wij werken met Windows laptops
Wij hebben besloten om te standaardiseren en een eenduidige omgeving aan te bieden voor onze
leerlingen en personeelsleden. De basis van deze standaard is Windows 10 met Microsoft 365, mede
omdat het goed aansluit bij de wereld om ons heen. Door ons te richten op deze standaard kunnen we
de juiste ondersteuning, inrichting en beveiliging bieden. Als bijkomend voordeel kun uw zoon of
dochter voor service en ondersteuning bij onze ICT-servicedesk terecht, voor andere
besturingssystemen dan Microsoft kunnen wij geen ondersteuning bieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ICT-coördinator.

Hardware
•
•
•
•
•
•
•
•

Productiejaar 2019 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 Beeldscherm minimaal 11.6 inch
met een resolutie van 1366 x 768 of hoger
Aansluitingen 2x Usb 2.0 of beter en 1x HDMI
Batterij Minimale actieve gebruiksduur van 6 uur

Software
• Legale versie van Windows 10 of hoger
(let op: bij Dell devices minimaal
Windows 10 Education, Pro of
Enterprise)
• Microsoft Office 365 (wordt door
school verstrekt)
• Adobe Acrobat (wordt door school
verstrekt)
• Mogelijkheid schoolsoftware te
installeren

