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 juli 2021
Referentie: TMi.20210721.ASu

Betreft: levering laptops aan leerlingen Elde College Schijndel en Sint-Michielsgestel

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Eerder heeft u informatie ontvangen over de wijze waarop het Elde College laptops inzet
in het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen (m.u.v. de examenklassen en
praktijkonderwijs) dagelijks beschikken over een eigen laptop en deze kunnen gebruiken
tijdens de lessen en begeleidingsmomenten op school.
Bestellen laptop Rent Company
Een groot aantal ouder(s)/verzorger(s) heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheden van
de Rent Company. Mocht u dit nog niet gedaan hebben: bestellen is mogelijk. Plaatst u
na 30 juli een bestelling, dan worden extra kosten berekend en is het niet zeker dat uw
zoon/dochter direct bij de start van het schooljaar over een laptop beschikt. In de
bijlage (flyer Rent Company) treft u meer informatie aan.
Eigen laptop
Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheden van de Rent Company maar zelf
een laptop aanschaft, dan kunt u deze op 1 september laten controleren op het Elde
College. Deze controle vindt plaats i.v.m. eisen die gesteld zijn voor o.a. het netwerk,
het besturingssysteem, etc. Voor deze controle hoeft u geen afspraak te maken. U
kunt zich tijdens werkdagen melden bij de receptie Elde College (bezoekersingang
Putsteeg 4). Vervolgens wordt u doorverwezen naar de ICT-afdeling van de school.
Ophalen laptop Rent Company
Heeft u een laptop besteld bij de Rent Company dan kunt u deze op 2 september
volgens het onderstaande schema ophalen. Leerlingen van de locatie Sint-Michielsgestel
kunnen daarvoor terecht in de aula Elde College Sint-Michielsgestel. De leerlingen van
het Elde College in Schijndel worden verwacht in de aula A-gebouw (leerlingeningang
Rode Plein). Let op: alleen leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen de laptop
afhalen.
Het volgende is belangrijk:
1. U krijgt enkele dagen vóór de uitlevering een afhaalbewijs van de Rent Company.
Neem dit a.u.b. mee naar de school. (U kunt het bewijs printen, maar het bericht
op uw telefoon volstaat);
2. Het afhaalbewijs wordt gescand, daarna ontvangt u de laptop en eventuele
accessoires (zoals b.v. een muis);

3. Uw dochter/zoon of ouder/verzorger tekent digitaal en neemt de spullen mee.
Leerlingen die nog geen eigen handtekening hebben, kunnen hun volledige naam
noteren. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen automatisch een e-mail met de getekende
afhaalbon.
4. U ontvangt tevens enkele documenten voor de installatie van de laptop etc.
5. Leerlingen die nieuw zijn op school (o.a. de brugklasleerlingen) krijgen ook een
brief met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Let u er vooral op dat u deze
meeneemt, anders kunt u de laptop niet installeren.
Hieronder treft u het schema aan m.b.t. het ophalen van de laptop.
Elde College Sint-Michielsgestel
Donderdag 2 september 2021
08.30 uur – 9.00 uur

leerlingen leerjaar 1 (brugklassen)

9.00 uur – 10.00 uur

leerlingen overige leerjaren

Elde College Schijndel
Donderdag 2 september 2021
09.00 uur – 10.00 uur

leerlingen uit de klassen V1BT, V1CT, V1A, VH1A

10.00 uur – 11.00 uur

leerlingen uit de klassen VH1B, H1A, H1B, HT1A

11.00 uur – 12.00 uur

leerlingen uit de klassen HT1B, TK1A, TK1B, TK1C

12.00 uur - 13.00 uur

leerlingen uit de klassen KB1A, KB1B, KBB1C, B1A, BP1A

13.00 uur - 15.00 uur

leerlingen uit de overige leerjaren vmbo, havo en (t)vwo

Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u per e-mail contact opnemen met
mevrouw E. Koopmans, ICT-coördinator Elde College (e.koopmans@eldecollege.nl)
Wilt u bij ieder bezoek aan de school, dus ook bij het afhalen van de laptop,
rekeninghouden met de dan geldende RIVM-maatregelen.
Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag terug in september!
Met vriendelijke groet,

Directie Elde College

Bijlage: Flyer Rent Company

