Aan de ouders / verzorgers van
nieuwe leerlingen van
De Vlaardingse Openbare Scholengroep

Vlaardingen, juni 2016

Geachte heer, mevrouw,
Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de scholen van
De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Op De Vos zijn wij een aantal jaar geleden
begonnen met de integratie van digitaal onderwijs in het lesprogramma. Wij maken
daarvoor gebruik van laptops. Elke leerling heeft tijdens het schooljaar de beschikking
over een eigen laptop en kan daarmee deelnemen aan het (digitale) lesprogramma.
Ook uw zoon of dochter zal komend schooljaar daarom dus moeten beschikken over een
laptop. Voor deze laptop zijn er twee mogelijkheden. Een laptop met het beheer door
school of een zelf meegebrachte laptop. Hieronder vindt u een korte toelichting.
Laptop via school
Het pakket van de laptop via school bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij als basis
een laptop geldt die door onze vaste partner The Rent Company (TRC) uit Rosmalen
geleverd wordt. Meer informatie over TRC kunt u vinden op www.rentcompany.nl.
U gaat bij de keuze voor deze laptop een contract aan van maximaal 60 maanden, (afhankelijk
van het model), waarbij het bedrag voor de laptop maandelijks middels een machtiging van
uw rekening wordt afgeschreven. De looptijd hangt af van in welk jaar uw zoon of dochter
instroomt.
Bij deze laptop hoort de support van TRC. Dat wil zeggen dat de laptop bij de start van het
schooljaar geleverd wordt en de standaard garantie van 12 naar 48 maanden wordt
uitgebreid. Tevens heeft de laptop 48 maanden lang een nieuwwaarde dekking en is er een
haal- en breng service bij defecten. U heeft een eigen risico van maximaal €50,- per
gebeurtenis. Overige informatie vindt u op de site van TRC.
De laptop wordt beheerd door school. Dat wil zeggen dat de school verantwoordelijk is voor
het juist functioneren van de laptop. Proxsys (www.proxsys.nl) is hierin onze ondersteunende
partij. Zij zorgen voor het beheer van het netwerk van school en nemen de correcte werking
van software voor hun rekening.
Daarnaast wordt er vanuit school een stuk ondersteuning geboden in de vorm van een
Helpdesk. Hier hebben de leerlingen een aanspreekpunt voor softwareproblemen en kunnen
ze terecht voor het aanmelden van een hardware defect.

De laptop wordt voorzien van een besturingssysteem en van de juiste software om deel te
kunnen nemen aan de lessen. Aan de installatie van deze software zijn geen extra kosten
verbonden.
Om de laptop goed te kunnen gebruiken, zorgen wij op school voor een goed functionerend
bedraad en draadloos netwerk en de daarbij horende internetverbinding. Tevens bieden wij
de mogelijkheid gebruik te maken van onze printers en kopieerapparaten. Printen en kopiëren
is tegen betaling. Hiervoor wordt er 5 euro tegoed meegenomen is in de schoolkosten.
Een online back-up van de bestanden is geregeld door het gebruik OneDrive van Microsoft.
Hierbij heeft uw zoon of dochter de beschikking over 1 Terrabyte opslag, (onder voorbehoud).
De prijs voor dit totale pakket hangt fa van het type laptop en de looptijd van. (Zie de website
van The Rent Company. U gaat een rechtstreeks contract aan voor de betaling bij The Rent
Company.
Voor zij- instromers (leerlingen die instromen vanaf klas 2 ) geldt een andere looptijd en dus
ook een ander maandbedrag. Dit wordt naar rato verdeeld over de resterende maanden.
De school doet voor de laptop een eenmalige stimuleringsbijdrage van €75,-. Mocht uw zoon
of dochter vroegtijdig van school gaan, wordt deze stimuleringsbijdrage naar rato verrekend.
Eigen laptop
De Vos biedt ook de mogelijkheid op een eigen laptop mee te nemen voor gebruik in de
lessen. Het kan namelijk zo zijn dat u net een laptop voor uw zoon of dochter heeft
aangeschaft of dat u werkzaam bent in de ICT-wereld en op een gunstige wijze aan een laptop
kan komen.
Wat betekent dat in de praktijk?
De basis blijft uiteraard de laptop. Omdat de school vindt dat er niet met elke laptop gewerkt
kan worden, is er een beperkt aantal hardware eisen gesteld aan deze laptop. Zie hiervoor
Bijlage 1.
De laptop wordt niet beheerd door school. De school is echter van mening dat uw zoon of
dochter wel met acute vragen bij de Helpdesk van school terecht moet kunnen. De
ondersteuning die de school biedt, bestaat daarbij alleen voor software problemen.
Het besturingssysteem wordt niet beschikbaar gesteld door school. U dient hier zelf voor te
zorgen. Het office pakket dat verplicht is, wordt door de school aangeboden in de vorm van
Office 365 . U kunt deze software gratis downloaden. Een instructie hoe dit gaat, ontvangt u
bij de start van het schooljaar. Aanvullende software kunt u hier tegen zeer gereduceerde
prijzen bij Slim.nl aanschaffen. U maakt daarbij gebruik van het e-mailadres van school van uw
zoon of dochter.
Deze software kunt u gebruiken zolang uw zoon of dochter verbonden is aan de school.
Les gerelateerde software wordt door de school aangeboden. Denk hierbij aan de
Elektronische Leer Omgeving (ELO) als specifieke software als Cito-software. Dit kan in
sommige gevallen betekenen dat er gebruik gemaakt moet worden van een laptop van school.
Om de laptop goed te kunnen gebruiken, zorgen wij op school voor een goed functionerend
bedraad en draadloos netwerk en de daarbij horende internetverbinding. Tevens bieden wij

de mogelijkheid gebruik te maken van onze printers en kopieerapparaten. Printen en kopiëren
is tegen betaling. Hiervoor wordt er 5 euro tegoed meegenomen is in de schoolkosten.
Voor het veilig opslaan van documenten raden wij aan een online back-up te gebruiken. Een
online back-up van de bestanden is geregeld door het gebruik OneDrive van Microsoft. Hierbij
heeft uw zoon of dochter de beschikking over 1 Terrabyte online opslag, (onder voorbehoud).
OneDrive is onderdeel van het gratis te downloaden Office 365 pakket.
Er is een aantal aandachtspunten voor de zelf meegebrachte laptop.
De school adviseert de laptop aan te schaffen bij een bedrijf dat een eigen reparatie afdeling
heeft. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van een eventuele reparatie. Houdt u er alstublieft
rekening mee dat wanneer de laptop niet goed functioneert, uw zoon of dochter daarmee niet
kan deelnemen aan het digitale gedeelte van de les, het uw eigen verantwoordelijkheid is dat
de laptop weer in orde komt.
In Bijlage 1 vindt u de minimale systeemeisen voor de zelf meegebrachte laptop.
In Bijlage 2 vindt u de informatie voor het bestellen van een laptop via The Rent Company.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van
deze brief nog vragen hebben, dan kunt u die per mail stellen via het e-mailadres
support@devosvlaardingen.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Groet,

Alexander Kalse
Hoofd ICT

BIJLAGE 1 - Systeemeisen eigen laptop (BYOD)
Hardware
Processor
Werkgeheugen

minimaal 1 GHz of sneller 32-bit (x86) of 64-bit (x64)
minimaal 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits)
Aanbevolen voor een soepele werking van de laptop wordt een
werkgeheugen van 4 GB (32-bits en 64-bits)

Opslagcapaciteit
Beeldscherm
Netwerkkaart bedraad
Netwerkkaart draadloos
Aansluitingen
Accu
Toetsenbord

gangbaar is 500GB - 1 TB, bij voorkeur een harde schijf
van het type SSD
schermmaat van minimaal 13 inch met een resolutie
minimaal 1280x1024 pixels, 24-bits kleuren (RGB)
minimaal LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n (minimaal 2,4 GHz)
minimaal 3x USB (minimaal versie 2.0)
minimale actieve gebruiksduur 3 uur
fysiek toetsenbord

Aanwezigheid van geluidskaart, speakers
Optioneel

webcam, cardreader, Bluetooth, DVD-RW drive

Besturingssysteem
Software

minimaal Windows 7, bij voorkeur Windows 10
Microsoft Office 365 (gratis via school!)
up to date virusscanner

Software

Aanbevolen wordt Microsoft Security Essentials (Gratis)
of Symantec Norton Internet Security (betaald)

Laatste versie van:
- Adobe Flashplayer
- Adobe Reader
- VLC Mediaplayer

BIJLAGE 2 - Bestelinstructie
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Geachte heer, mevrouw,
Recent heeft u op de voorlichtingsavond op een van de locaties van De Vos te horen
gekregen dat u een door school beheerde laptop bij The Rent Company kunt bestellen.
Hieronder vindt u de instructie hoe dat in z’n werk gaat.
Bij Koop
Na uw bestelling via de Online Shop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de
aankoopfactuur in pdf-bestand. De factuur dient voldaan te worden binnen 30 dagen na
factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen voor levering van de goederen.
Bij huur
Na uw bestelling via de Online Shop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de
huurovereenkomst en de door u afgegeven SEPA machtiging voor automatische incasso in
pdf-bestand. Deze is voor uw eigen administratie bestemd.
The Rent Company zal het borgbedrag van €50,00 14 dagen voor levering van het door u
opgegeven bankrekeningnummer incasseren en de huurbedragen vanaf het moment van
levering.
Mocht u een laptop willen bestellen, of meer informatie wensen over de specificaties of
het Easy4U huurabonnement, dan kan dat via de webshop voor De Vos via:
www.rentcompanyshop.nl
U kunt hier inloggen met de code YxB49a
Let u bij het inloggen goed op de combinatie van letters, cijfers en hoofdletters!
De webshop is beschikbaar tot 8 juli 2016.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van
deze brief nog vragen hebben, dan kunt u die per mail stellen via het e-mailadres
support@devosvlaardingen.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Houdt u er rekening
mee dat de zomervakantie start in de week van 11 juli en de school dan niet bereikbaar is.
Groet,

Alexander Kalse
Hoofd ICT

