Aan de ouders/verzorgers van
de nieuwe leerlingen van het Regius College Schagen
Postbus 282

Schagen, juni 2020
Betreft: aanschaf Chromebook

1740 AG Schagen
0224 – 297841
www.regiuscollege.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Steeds meer docenten maken in hun onderwijs gebruik van computers die worden ingezet om
informatie op het internet op te zoeken en voor het maken van bijvoorbeeld werkstukken en
presentaties. Ook bieden steeds meer lesmethodes mogelijkheden om onderdelen op de
computer te oefenen. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben, kunnen
herhalingsoefeningen maken. Leerlingen die snel door de leerstof gaan, kunnen hun kennis
verdiepen door met meer uitdagende opdrachten aan de slag te gaan. Mits op de juiste manier
ingezet, leidt de inzet van ICT tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter
leerproces bij de leerling.
Sinds enkele jaren werken we binnen het Regius College met
een eigen device voor leerlingen. Wij vragen
ouders/verzorgers dan ook een device voor hun
zoon/dochter aan te schaffen.
Het Regius College kiest voor het werken met een
Chromebook; een relatief goedkope, snelle, onderhoudsarme
computer met een eigen besturingssysteem en een lange
accuduur. Ontwikkeld in samenwerking met internetgigant
Google én met het oog op onderwijs. Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan volledig
web-based. Dat is dan ook de kracht van zijn snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met de les
zit pakweg tien seconden. Het enige programma dat naast dit besturingssysteem draait, is de
internetbrowser Chrome. Voor de rest loopt alles via internet en werk je voortdurend in de Cloud
en niet via de harde schijf.
Aanbod Chromebook via The Rent Company
Voor de aanschaf van een Chromebook doen wij u een aanbod via The Rent Company, een bedrijf
dat specifiek voor het onderwijs werkt. Het voordeel van kopen of huren via The Rent Company is
dat er een service-, garantie- en verzekeringspakket in het Easy4U device abonnement
meegeleverd wordt. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen dit pakket aanschaffen is
in de aanbieding van The Rent Company een stimuleringsbijdrage van het Regius College van
€ 60,00 per Chromebook inbegrepen, als tegemoetkoming voor de aanschaf van het pakket.
Hiermee geven wij het signaal af dat het belangrijk is dat leerlingen altijd toegang tot digitaal
onderwijs hebben, ook tijdens reparatie of bij schade aan het apparaat. Het Easy4U device
abonnement is opgebouwd uit de volgende elementen:

Hardware





Speciale educatie Chromebook voorzien van een solide behuizing en rubberen stootranden;
Juiste draadloze communicatiekaart voor snelle en stabiele draadloze communicatie;
Batterij die voorziet in een actieve gebruiksduur van circa 7* uur (*getest op basis van hoge
helderheid en streaming video);



In samenspraak met de onderwijsinstelling worden de technische specificaties vastgesteld
voor het gebruik binnen de onderwijsinstelling.

Software




Chrome OS;
Google Management Console licentie.

Service





Contractadministratie en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouder(s)/verzorger(s);
Aflevering op onderwijsinstelling op naam van de gebruiker/leerling;
Service afhandeling via de school en gedurende schoolvakanties via de huislocatie van de
abonnee;




24, 36 of 48 maanden garantie op onderdelen (accu optioneel);
Gratis haal- en brengservice van de reparatie op school, tijdens vakantieperiodes via het
huisadres;



E-mailondersteuning en telefonische ondersteuning op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00
uur;



Serviceportal voor ouder(s)/verzorger(s): inzicht in abonnementsgegevens, facturen en
reparaties;




Serviceportal voor loketmedewerker op school: inzicht in reparaties;
Automatische notificaties per e-mail en sms van reparaties aan ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen;




Vervangende apparatuur op de onderwijsinstelling ten behoeve van hardware reparaties;
Reparatie of schadeafhandeling vindt plaats via onze eigen service organisatie. Onze service
organisatie is tevens gecertificeerd als Dell Repair Center.

Schade en diefstaldekking



24, 36 of 48 maanden snelle en vakkundige reparatie, schadeherstel of nieuwwaarde dekking
bij diefstal.





24, 36 of 48 maanden gedekt tegen gebruikersschade en externe onheilen zoals:


Val- of stootschade die van invloed is op de functionele werking van de laptop;



Vloeistof- en vochtschade veroorzaakt door water, koffie, thee of frisdrank;



Brand- of kortsluitingschade;



Diefstal met braakschade waaronder ook diefstal uit het kluisje binnen school.

Beperkt eigen risico per schade/diefstalgebeurtenis (€ 50,00 voor een device); max. 3
schades gedurende de looptijd van het Easy4U Total Care Pack.



Solide beschermhoes ten behoeve van het vervoer van en naar de onderwijstelling.

Pagina 2 van 5

Het aanschaffen van een Chromebook via The Rent Company geeft voor leerlingen van het Regius
College nog een uniek voordeel. Het enige Chromebook Service Centre van The Rent Company in
de kop van Noord-Holland bevindt zich op onze campus. Iedere dag is hier een medewerker van
The Rent Company aanwezig tussen 08.00 en 16.30 uur die ondersteuning biedt bij vragen over
het Chromebook, kleine reparaties uitvoert of een vervangend exemplaar kan meegeven, indien
noodzakelijk.
Bij The Rent Company kunt u kiezen uit drie Chromebooks. U heeft de keuze om een
Chromebook te huren of te kopen met een service- en garantiepakket (het Easy4u Total Care
Pack) van twee, drie of vier jaar. Hieronder is het aanbod opgenomen. De genoemde bedragen
zijn inclusief BTW, een solide beschermhoes en het Easy4u Total Care Pack.
Indien u kiest voor een huurovereenkomst, betaalt u vooraf een borg van € 30,00. Aan het einde
van de looptijd van de huurovereenkomst heeft u de keuze om tegen restitutie van de borg het
device in goede staat in te leveren. Of u houdt het device waarbij de betaalde borgsom vervalt.



Easy4u - Lenovo - Chromebook 300e 2-in-1 11,6 inch touch abonnement
Koopprijs inclusief 2 jaar Easy4u zekerheidspakket € 282,50
Koopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket € 298,00
Koopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket € 335,00
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 24 maanden € 12,00 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 36 maanden € 8,45 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 48 maanden € 7,10 per maand



Easy4u - Dell - Chromebook 3100 2-in-1 11,6 inch touch abonnement
Koopprijs inclusief 2 jaar Easy4u zekerheidspakket € 340,00
Koopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket € 355,00
Koopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket € 390,00
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 24 maanden € 14,45 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 36 maanden € 10,05 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 48 maanden € 8,30 per maand



Easy4u - Lenovo - Chromebook 500e 2-in-1 11,6 inch touch abonnement
Koopprijs inclusief 2 jaar Easy4u zekerheidspakket € 350,00
Koopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket € 365,00
Koopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket € 400,00
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 24 maanden € 14,90 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 36 maanden € 10,35 per maand
Easy4U alles-in-1 huurabonnement op basis van 48 maanden € 8,50 per maand
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Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van The Rent Company, komt u via
onderstaande link op de website van The Rent Company terecht. Daar vindt u de exacte
specificaties en kunt u een Chromebook bestellen.
Klik hier om te bestellen. U kunt via deze link inloggen met de code:

Meedoen Noordkop
Voor leerlingen uit gezinnen met lage inkomens uit de gemeente Schagen en de gemeente
Hollands Kroon, bestaat er de mogelijkheid om aanspraak te maken op de financiële regeling
“Meedoen Noordkop”. Per jaar is er € 350,- per kind beschikbaar voor de gemeente Schagen en
€ 375,- per kind voor de gemeente Hollands Kroon, om deel te nemen aan sport-, culturele en
onderwijsactiviteiten. De Chromebook valt hier ook onder.

Let op, de bestelling van de Chromebook dient plaats te vinden via de site van The Rent
Company.
Leerlingen die later dan de officiële sluitingsdatum van 31 juli 2020 bestellen, krijgen eenmalig
€ 19,95 administratie- en handelingskosten in rekening gebracht als gevolg van een individuele
afhandeling van deze bestellingen qua domein koppeling, koppeling in het service systeem en
administratieve verwerking.
De uitleverdatum van de Chromebooks is dinsdag 18 augustus 2020. Verdere informatie hierover
volgt in de laatste week van de zomervakantie.
Overige opties
Als u besluit geen Chromebook aan te schaffen via The Rent Company zijn er drie andere opties.
Echter, deze opties brengen praktische nadelen voor de leerling met zich mee.
Optie 1:

de leerling gebruikt een eigen, elders gekochte, Chromebook

In dit geval kan de leerling meedoen aan alle reguliere activiteiten die met de Chromebooks in de
lessen worden uitgevoerd, mits de leerling bij systeembeheer de management console heeft laten
installeren (deze betaalt de school).
Uiteraard is er geen sprake van een verzekering en een servicepakket via The Rent Company.
Optie 2:

de leerling gebruikt een eigen laptop tijdens de lessen

In dit geval kan de leerling, in verband met de beveiliging, geen gebruik maken van het snelle,
beveiligde Regius netwerk. De leerling krijgt toegang tot het, minder snelle, gastnetwerk. Verder
krijgt de leerling geen ondersteuning vanuit ICT bij problemen met de laptop en heeft hij binnen
de school geen printmogelijkheden.
Daarnaast kan een leerling niet zijn eigen laptop gebruiken bij digitale toetsing als deze toets
bepaalde instellingen vereist zoals het uitschakelen van internettoegang.
Buiten deze praktische zaken binnen het gebruik op school is de leerling ook zelf
verantwoordelijk voor de updates en onderhoud van het systeem en voor een antivirus
programma.
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Optie 3:

de leerling schaft helemaal geen device aan

In dit geval biedt de school de mogelijkheid aan om een Chromebook te lenen.
Deze leerlingen halen, nadat eenmalig de gebruikersovereenkomst is getekend, iedere ochtend
voorafgaand aan de lessen een Chromebook bij het Regius Chromebook Servicecentrum
(losstaand gebouw op de campus) en brengen deze iedere middag na de les weer terug.
De leerling heeft dan geen eigen device, moet dagelijks halen en brengen en kan thuis geen
huiswerk maken middels de Chromebook.
Via de website www.regiuscollege.nl is deze en aanvullende informatie te vinden over aanschaf en
gebruik van de Chromebooks.
Met vriendelijke groet,

A. van Diepen
adjunct sectordirecteur vmbo-pro
F.T. Broersen
adjunct sectordirecteur havo-vwo
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