Beste ouders en verzorgers van de leerlingen,
Op het Eligant Lyceum bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol,
daarom werken we op school met devices 1 . Dat gaat volgens het principe Bring Your Own Device (BYOD). Dit betekent
kort gezegd dat de leerling zelf een apparaat zoals een laptop meeneemt naar school.
Jullie bepalen zelf welk device dit is. Het hoeft dus geen specifiek of nieuw device te zijn. Uit de ervaringen van vorig
schooljaar blijkt dat een laptop met Windows (dus geen Apple of Chromebook) het beste bevalt. Van leerlingen en ouders
horen we dat een tablet/iPad niet goed bevalt.

 Mijn kind heeft nog geen device
Wij raden jullie dan aan een laptop te kopen of huren via The Rent Company. Als school werken wij al een aantal jaren
samen met dit bedrijf. Zij bieden onderwijs-laptops aan tegen aantrekkelijke bedragen. Als school verzekeren we dat
onze systemen hierop goed werken. Daarnaast verlenen we service aan deze laptops. Dit kunnen we helaas nauwelijks of
niet voor andere devices. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van het Easy4u abonnement van The Rent
Company.
Hebben jullie bijvoorbeeld om financiële redenen niet de mogelijkheid om zelf een laptop aan te schaffen, neem dan
contact op met ondergetekende. We zoeken samen naar een passende oplossing.
Wat zijn de voordelen van een Easy4u abonnement bij The Rent Company?







De laptops zijn extra stevig en speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Wij weten dat de aangeboden laptops ook met
onze systemen werken. Zo heeft jullie zoon of dochter altijd een laptop die volstaat.
Op school is bij reparatie een leenlaptop beschikbaar.
De laptop wordt geleverd met alle benodigde programma’s al geïnstalleerd.
In het Easy4u zekerheidspakket zit een ruime schade- en diefstaldekking. Wat er exact verzekerd wordt, vinden jullie
in de bestelflyer.
Standaard wordt bij het Easy4u abonnement een vochtwerende beschermhoes en oplader meegeleverd.

Bestellen?
Het aanbod dat The Rent Company voor leerlingen van het Eligant heeft samengesteld, vinden jullie op de bestelflyer. Hoe
het bestellen in zijn werk gaat, wordt op de bestelflyer stap voor stap uitgelegd. Extra informatie en specificaties van de
laptops vinden jullie ook in de bestelflyer.
Als jullie de laptop voor 30 juli 2021 bestellen, zijn jullie verzekerd van een tijdige uitlevering in de eerste week
van het nieuwe schooljaar! Hiermee voorkomen jullie ook extra administratie- en handelingskosten van €19,95.

Vragen of aankoopadvies nodig?
Hebben jullie nog vragen over de laptop(s) of het Easy4u zekerheidspakket? Neem dan contact op met The Rent Company
via 085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl. Ook kunnen jullie een vraag stellen via de chat op
www.rentcompany.nl.

 Mijn kind heeft al een device
Mochten jullie al een device hebben, dan is het verstandig om de specificaties te vergelijken met de minimale vereisten op
onze website. Als het device hieraan voldoet, is de kans het grootst dat alle digitale leermiddelen van uw zoon/dochter
goed te gebruiken zijn.

Hartelijke groet,

Sjors van der Heiden (s.vanderheiden@eligant.nl)
teamleider en contactpersoon ICT
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Een device is een apparaat zoals een laptop of tablet, waarop leerlingen hun schoolwerk maken.

