Drunen, juni 2022
Betreft: Laptops en software
Bijlagen: Systeemeisen en flyer The Rent Company

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 1,
Komend schooljaar gaat uw zoon of dochter starten met het werken met een laptop op school. In
deze brief informeren wij u over de aanschaf/huur van de laptop en de software. Er zijn twee opties
met betrekking tot aanschaf van een laptop:
1. 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, profiteert u van een
aantal voordelen:
• verlengde garantie;
• verzekering voor diefstal en schade;
• gratis leenlaptop in geval van reparatie;
• installatie van alle benodigde software;
• stevige beschermhoes bij elke laptop;
• op school is een servicepunt aanwezig, waar uw zoon of dochter altijd terecht kan
met laptopvragen en -problemen.
Als bijlage bij deze brief is een flyer toegevoegd met meer informatie over de werkwijze,
verschillende modellen, prijzen en een link naar de webshop. Deze flyer is tevens te vinden op
onze schoolwebsite. De laptops die door The Rent Company worden aangeboden, zijn door de
school geselecteerd en voldoen aan onze systeemeisen.
Bestel uiterlijk 30 juli 2022 uw laptop, zo bent u verzekerd van de opgegeven prijzen en wordt
de laptop in de eerste week van het nieuwe schooljaar geleverd.
Mocht u kiezen voor een laptop van The Rent Company, dan ontvangt uw zoon of dochter de
laptop op maandagmiddag 5 september op school en wordt deze samen met de andere
leerlingen in de klas geïnstalleerd.
Om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren kunt u uitlegvideo’s van The Rent
Company bekijken op de website die The Rent Company voor onze school heeft ingericht. Via
deze link komt u op deze website. U kunt de laptop daar ook bestellen (via de ‘direct
bestellen’ button).

2. Bring your own device (BYOD)
Wanneer u ervoor kiest zelf een laptop aan te schaffen, buiten The Rent Company om, of
indien u al een laptop hebt, dient deze te voldoen aan de systeemeisen die u onderaan deze
brief vindt.
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 euro 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.
Houdt u er rekening mee dat bij 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 backup. Onze ICT-afdeling installeert de laptop van uw zoon of dochter op afspraak op maandag 29
augustus. Een afspraak kan gemaakt worden via icthelpdesk@sgdelangstraat.nl.
Let op: Alleen laptops die aan de opgegeven systeemeisen voldoen, komen in aanmerking
voor deze service. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat installatie door onze ICTafdeling mogelijk is.
Gratis Microsoft Office 365
Uw zoon of dochter kan met zijn/haar schoolaccount gratis Microsoft Office 365 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.
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,
Claudia Bolluijt, adjunct-directeur

Systeemeisen BYOD
Let op: Bij BYOD kunnen wij geen garantie bieden dat installatie door ICT mogelijk is.
Hardware
•
•
•
•
•
•
•
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Productiejaar 2019 en later
Processor Minimaal Quad-core, aanbeveling 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

