Aan: ouders/verzorgers van leerlingen brugklas 2020/2021
Betreft: aanschaf of huur laptop
Datum: 3 juni 2020

Geachte ouders/verzorgers,
Leerlingen en docenten op het Maaslandcollege maken het komende schooljaar in
de lessen van de brugklas gebruik van een laptop met Windows10. Daarmee stapt
het Maaslandcollege na 6 jaar over van de iPad naar een nieuw devicetype. Deze
overstap wordt stapsgewijs ingevoerd, te beginnen komend schooljaar in de
brugklas, het jaar erop in de eerste en tweede klas en zo voortgaand. Middels deze
brief informeren wij u over de huur of aanschaf van een laptop voor het schooljaar
2020-2021.
De laptop met Windows10 biedt vele mogelijkheden om het onderwijs te verrijken en
in te spelen op individuele leerbehoeften. Ons nieuwe onderwijsconcept GO is hier
helemaal op afgestemd. Hoewel wij het gebruik van de laptop met Windows10 niet
verplicht kunnen stellen, adviseren wij ouders/verzorgers uitdrukkelijk een laptop te
huren of aan te schaffen. De kosten van het huren van een nieuwe laptop met
Windows10 bedragen komend schooljaar ten minste €12,50 per maand inclusief
beschermhoes en zekerheidspakket. Mochten deze kosten uw draagkracht te boven
gaan dan verzoeken wij u contact op te nemen met de afdelingsleider van uw zoon of
dochter, mevrouw A. Klein Tuente voor NTO of de heer E. Hippmann voor TTO. Wij
zoeken dan samen met u en Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf naar een passende
oplossing.
Voor het aanschaffen of huren van een laptop met Windows10 kunt u terecht bij elke
winkel of leverancier die uw voorkeur heeft. Om u behulpzaam te zijn is het
Maaslandcollege zelf ook op zoek gegaan naar een betrouwbare leverancier die
laptops verhuurt en verkoopt die geschikt zijn voor een schoolomgeving. We hebben
uiteindelijk gekozen voor een samenwerking met het bedrijf The Rent Company. Op
de volgende bladzijden vindt u alle benodigde informatie over het huren of kopen van
een laptop bij The Rent Company en over het zelf kopen van een laptop in een
winkel of gebruiken van een eigen laptop.
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Een laptop huren of kopen bij The Rent Company
The Rent Company geeft u de mogelijkheid om een educatie laptop te huren en te
kopen, dit altijd met het Easy4u zekerheidspakket. Met dit pakket heeft u onder
andere een schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico, een
vochtwerende beschermhoes en per direct een vervangende laptop voor uw zoon of
dochter als de laptop in reparatie moet. Voor de volledig informatie over dit Easy4u
zekerheidspakket en wat een educatie laptop is, verwijzen wij graag naar de
voorlichtingsvideo’s van The Rent Company die u kunt bekijken door in een browser
op een computer of tablet het volgende webadres in te voeren https://bit.ly/trc-mlc
In overleg met The Rent Company hebben wij voor u twee educatie laptops
geselecteerd om uit te kiezen die beide geschikt zijn voor het onderwijs op het
Maaslandcollege:
• Dell Latitude 3190 met 11.6 inch non-touch HD beeldscherm
• Dell Latitude 3310 met 13,3 inch non-touch HD beeldscherm
Voor de technische specificaties van deze laptops verwijzen we naar de informatieen bestelflyer van The Rent Company die is bijgevoegd bij deze brief. De Dell
Latitude 3190 met 11.6 inch scherm kunt u huren voor € 12,50 per maand op basis
van een 48 maanden Easy4u abonnement en kopen voor € 588,00 inclusief 4 jaar
Easy4u. Alle andere prijzen en abonnementsmogelijkheden kunt u vinden op de
informatie- en bestelflyer en in de webshop. Voor kinderen met dyslexie adviseren wij
u de Dell Latitude 3310 te bestellen vanwege het grotere beeldscherm. Kinderen met
dyslexie hebben hier baat bij. Let u verder op de mogelijkheid om de garantie op de
batterij te verlengen.
Wat u moet doen om een educatie laptop bij The Rent Company te bestellen staat in
stappen beschreven op de informatie- en bestelflyer. De laptops van de The Rent
Company worden bij de start van het nieuwe schooljaar op school aan uw zoon of
dochter uitgeleverd en zijn dan direct klaar voor gebruik binnen het netwerk van het
Maaslandcollege. Om er zeker van te zijn dat de laptop op tijd beschikbaar is, vraagt
The Rent Company u om uiterlijk 31 juli 2020 uw bestelling te plaatsen.
Wat u niet bij The Rent Company kunt bestellen maar uw zoon of dochter wel nodig
heeft is een koptelefoon of oordopjes voor het luisteren naar audio. Deze koptelefoon
of oordopjes kunt u bestellen bij elke winkel die uw voorkeur heeft. Bij de aankoop
moet u erop letten dat de koptelefoon of oordopjes een 3,5mm jack plug hebben. De
educatie laptops van The Rent Company hebben namelijk een 3,5mm jack plug
audio-ingang.
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Een laptop kopen bij een winkel of een eigen laptop gebruiken
In plaats van huren of kopen bij The Rent Company kunt u ook zelf een laptop met
Windows10 aanschaffen bij een winkel naar eigen voorkeur of mogelijk heeft u al een
laptop die u graag aan uw zoon of dochter zou willen meegeven voor gebruik op
school. Het is dan wel belangrijk dat deze laptop aan een aantal minimum
specificaties voldoet. Anders zal de laptop niet functioneren binnen het netwerk van
het Maaslandcollege of zal de laptop de software of onderwijsmethoden die worden
gebruikt in het onderwijs niet aankunnen.
In bijlage 1 op pagina 5 van deze brief vindt u de minimum en aanbevolen
specificaties voor een eigen laptop. Het is hierbij erg belangrijk dat de laptop
geen Microsoft Windows10 Home edition heeft. Mocht dat wel het geval zijn dan
zal uw zoon of dochter niet alle benodigde informatiebronnen van school kunnen
benaderen. In benoemde bijlage 1 vindt u welke Windows10 versies wel geschikt
zijn.
De volgende zaken zijn verder nog van belang:
• Vanuit het Maaslandcollege krijgt uw zoon of dochter een licentie op Office365 en
een antivirus pakket. Deze hoeft u dus niet zelf aan te schaffen.
• Wij adviseren u een stevige beschermhoes voor de laptop aan te schaffen voor
transport en valbescherming. Onze ervaring is dat een laptop vooral in de
schooltas buiten de lessen veel te verduren heeft. Verder komt het bijvoorbeeld
voor dat tijdens een les een laptop door ongelukkige omstandigheden van tafel
valt. Een stevige beschermhoes zal in dergelijke situaties schade voorkomen of
beperken.
• Uw zoon of dochter heeft een koptelefoon of oordopjes nodig voor het luisteren
naar audio. Let erop dat deze koptelefoon of oordopjes de juiste aansluiting
hebben voor uw laptop.
• Een laatste overweging is welke verzekering u wel of niet wilt nemen op de
laptop. Bij aanschaf heeft uw recht op de standaard fabrieksgarantie. Deze
garantie geeft echter veelal geen dekking bij schade door eigen schuld ofwel
ongelukjes. Wij adviseren u om uw inboedelverzekering te raadplegen omtrent
welke dekking uw huidige verzekering al biedt voor laptops buitenshuis en welke
uitbreidingsmogelijkheden de inboedelverzekering eventueel heeft voor het
gebruik op school. Verder biedt de winkel bij aanschaf vaak mogelijkheden voor
een meer uitgebreide garantie. De vraag is dan wel hoezeer deze ook dekking
geeft bij schade door eigen schuld.
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Mocht u vragen hebben over het gebruik van de laptop op school of de inhoud van
deze brief dan kunt u altijd mailen naar systeembeheer@maaslandcollege.nl. Vragen
over het aanbod van The Rent Company kunt u rechtstreeks mailen naar
help@rentcompany.nl.
Met vriendelijke groet,
B. van Rooijen
Conrector onderwijs
Maaslandcollege
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Bijlage 1: Minimum - en aanbevolen specificaties over eigen laptop
Minimum specificaties voor de laptop:
Processor
: Intel Pentium Core
Scherm
: 11.6 inch - HD Non-Touch Display (1920x1080)
Werkgeheugen
: 4GB
Opslag
: 128GB SSD
Accu
: 3-Cell 42W/h Batterij (goed voor 6 uur+)
Wi-Fi
: Intel Dual Band Wireless AC (802.11ac)
Besturingssysteem : Windows10 Professional 64bit, Educatie 64bit, Enterprice x64.
Voor kinderen met dyslexie adviseren wij u een groter beeldscherm, te weten
minimaal 13.3 inch. Kinderen met dyslexie hebben hier baat bij.
Er zijn naast SSD ook eMMC schijven. Deze zijn voordeliger maar ook zo’n 70%
langzamer dan een SSD. Een laptop met een eMMC schijf voldoet daarom dan ook
niet aan de minimum specificaties voor het onderwijs.

Aanbevolen specificaties voor de laptop:
Processor
: Intel Pentium Core i3 of hoger
Scherm
: vanaf 11.6" HD Non-Touch Display (1920x1080)
Werkgeheugen
: 8GB
Opslag
: 128GB SSD
Batterij
: 3-Cell 42Whr Batterij (goed voor 6 uur+)
Wireless
: Intel Dual Band Wireless AC (802.11ac)
Besturingssysteem : Windows10 Professional 64bit of Educatie 64bit
Voor kinderen met dyslexie adviseren wij u een groter beeldscherm, te weten
minimaal 13.3 inch. Kinderen met dyslexie hebben hier baat bij.
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