Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen die in schooljaar 2021-2022 nog niet
beschikken over een laptop, met uitzondering van de examenklassen (2021-2022).

Schijndel, 21 juni 2021
Referentie: MSp.20210621b1.ASu

Betreft: Bring Your Own Device

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,
‘Bring Your Own Device’ (hierna: BYOD) betekent dat leerlingen zelf een laptop
aanschaffen en mee naar school nemen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen (behalve de
examenklassen) beschikken over een laptop in de les. Ze zijn er zelf verantwoordelijk
voor en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laptop opgeladen is. In het nieuwe
schooljaar werken alle klassen van het Elde College, behalve de examenklassen, met
BYOD.
Eigentijds onderwijs
Het Elde College wil leerlingen de mogelijkheid geven om flexibel tussen leermiddelen te
switchen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoeften van de leerlingen.
Tegelijkertijd willen we zeker geen ‘digitale school’ worden: het gaat om de goede mix
tussen de verschillende leermiddelen met als vuistregel om maximaal 30% van de lessen
op digitale wijze te verzorgen. Op deze manier bereiden we de leerlingen met eigentijds
onderwijs voor op de maatschappij.
Laptop kopen of huren via The Rent Company
De school is voor de invoering van BYOD een samenwerking aan gegaan met het bedrijf
The Rent Company uit 's-Hertogenbosch. The Rent Company is marktleider in BYOD in
Nederland in het voortgezet onderwijs. Concreet betekent dit dat ouders bij The Rent
Company een laptop kunnen kopen of huren voor 36 of 48 of 60 maanden. De school
staat hier buiten: ouders gaan een contract aan met The Rent Company en betalen ook
aan The Rent Company.
Geen ondersteuning voor eigen laptop
U bent niet verplicht om een device via The Rent Company te kopen of te huren. Het is
toegestaan een eigen device (laptop) mee te nemen. Echter, hiervoor biedt de school
geen ondersteuning.
Mocht u een eigen laptop in gebruik nemen komend schooljaar, dan is het belangrijk dat
de laptop voldoet aan de technische specificaties. Daarom bieden wij in week 29 de
gelegenheid (op afspraak, precieze datum en tijd worden nog bekend gemaakt) om uw
eigen laptop te laten bekijken door onze afdeling ICT. Op deze manier weet u zeker of de
laptop bruikbaar is op school.

Hieronder treft u een opsomming van de minimale specificaties waaraan de eigen
laptop moet voldoen:
•
•
•
•
•
•
•

Een WPA2-Enterprise Wi-Fi verbinding, bij voorkeur van het merk Intel.
Voor optimaal resultaat adviseren wij een WiFi6 draadloze netwerkkaart. Een
alternatief is een WiFi5 draadloze netwerkkaart, deze kaart presteert aanzienlijk
minder*.
Een batterijgebruiksduur van circa 6 uur of meer.
Een 64-bit Intel óf AMD processor minimaal geschikt voor Office-toepassingen.
Werkgeheugen van minimaal 8 GB.
Minimaal 128 GB SSD opslagruimte.
Als besturingssysteem, bij voorkeur Windows, minimaal Windows 10 Pro of
Windows 10 Educatie Upgrade verkrijgbaar via Slim.nl (dus geen Windows Home
versies) of macOS 10.15 Code name Catalina 9 (build2019), het gebruik van
Chromebooks wordt niet ondersteund.
Let op: *Indien niet wordt voldaan aan de eis voor het draadloze netwerk dan is
het mogelijk om gebruik te maken van een USB Wi-Fi6 adapter. Voor aanschaf is
HET NOODZAKELIJK OM VOOR HET JUISTE MODEL informatie op te vragen bij de
ICT-afdeling van het Elde College. Bij alle andere USB-adapter wordt geen
werking gegarandeerd en is er ook geen ondersteuning beschikbaar vanuit het
Elde College.)

Wat is het aanbod van The Rent Company?
Het Elde College heeft The Rent Company als partij aangesteld om u een laptop
aanbieding te doen inclusief de bijbehorende dienstverlening.
Concreet betekent dit voor uw zoon/dochter dat er een keuze gemaakt kan worden uit
twee modellen, namelijk:
•

Het eerste meest compacte model (specifiek ontworpen voor educatief gebruik) is
geschikt voor WiFi 6 is de Dell 11,6 inch Latitude 3120 met touch screen.

•

Het tweede model betreft de Dell 13,3 inch Latitude 3310 met touch screen
geschikt voor WiFi 5.

Voor beide modellen is het volgende van toepassing:
36, 48
•
•
•
•
•
•
•

of 60 maanden service bestaande uit:
Garantie op onderdelen* (incl. accu).
Geen voorrij- en reparatiekosten.
Vervangende apparatuur bij hardware reparaties.
Ondersteuning en service op school.
Software voor-geïnstalleerd.
Verzekerd tegen schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico,
€ 50,-; max. 3 schades).
Solide beschermhoes voor het vervoeren van de laptop.

U heeft de mogelijkheid om een laptop te huren of te kopen. Afhankelijk van de
vermoedelijke verblijfsduur van uw zoon/dochter op het Elde College (vmbo/havo/vwo)
maakt u de keuze voor een contract gebaseerd op 36, 48 of 60 maanden. Na de gekozen
periode is het vervolgens altijd weer mogelijk om een nieuw contract af te sluiten of
eventueel met een jaar te verlengen.

De mogelijkheden en de kosten zijn uitgebreid beschreven in de bijlage van The
Rent Company.
Mocht u een laptop willen bestellen dan kan dat via de webshop bij The Rent Company
voor het Elde College. In de bijgevoegde flyer treft u alle informatie over de wijze van
bestellen.
Om op de website van The Rent Company te kunnen bestellen heeft u de volgende
inlogcode nodig:
9Z23QUZ
De laptops worden aan het begin van het nieuwe schooljaar (2 september) op school
uitgeleverd. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.
Indien aanschaf of huur van een laptop financieel lastig of niet mogelijk is, dan zijn er
twee organisaties waarop u een beroep kunt doen voor een financiële bijdrage, namelijk:
•

De Gemeente Meijerijstad afdeling Voorzieningen. Neem contact op met
Linda v/d Broek via e-mail: lvandenbroek00@meierijstad.nl of per telefoon op
0413- 3812020.

•

De Vincentius Vereniging Schijndel afdeling Bijzondere Zorg. De afdeling is
bereikbaar per telefoon op 06 – 371 53 778.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over BYOD stuur dan een
e-mail naar mevrouw E. Koopmans (e.koopmans@eldecollege.nl) of onze ICT-afdeling
(ICT@eldecollege.nl) o.v.v. BYOD.
Met vriendelijke groeten,
Directie Elde College

Bijlage: Bestelflyer Rent Company

