
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2015/2016 gaan de leerlingen van klas 1 werken met een notebook. 

Daarmee kan overal op school gewerkt worden via een draadloos netwerk.  

De reden dat we de leerlingen met een eigen notebook willen laten werken is dat steeds meer lesstof wordt 

aangeboden via een ELO (Elektronische Leer Omgeving). Zo’n ELO is een programma waarin lesmateriaal wordt 

geplaatst dat via internet te raadplegen is en waarin leerlingen en docenten verschillende lesgebonden 

activiteiten kunnen uitvoeren. Met het voornemen om alle leerlingen met een eigen notebook te laten werken, 

willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Bovendien bereiden we de leerlingen hiermee beter 

voor op het vervolgonderwijs. In het MBO, het HBO en het universitaire onderwijs is werken met ELO’s 

namelijk al heel vanzelfsprekend.  

Waarom gaan we met notebooks werken? 

Door technologische vernieuwingen is de leerstijl van leerlingen aan het veranderen. Door met een notebook 

te werken denken we bij deze veranderende leerstijl aan te sluiten. Het werken met de gangbare schoolboeken 

wordt sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van 

gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveren en het leerrendement 

verhogen.  Een onlangs verschenen rapport van Kennisnet (ICT op school) geeft aan dat het gebruik van 

notebook een kwaliteitsimpuls kan geven aan het Nederlandse onderwijs. Een volgende reden om met 

notebooks te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van 

een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en 

verdiepende lesstof aan te bieden. Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een 

Elektronische Leer Omgeving is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In de 

inleiding gaven we al aan dat daar volop met ELO’s gewerkt wordt. 

Aandachtspunten 

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter de computer zitten. Onderzoek geeft aan dat het 

leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer zitten te 

werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies 

en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met notebooks en de 

digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. 

Het Schoter zal er op toezien dat ongewenst gedrag met behulp van de notebook – het bezoeken van 

“verkeerde”sites en agressief/pestend mail of MSN verkeer-  wordt voorkomen of bestreden. We kunnen, als 

een leerling op het schoolnetwerk is ingelogd, altijd zien wat een leerling op zijn notebook aan het doen is of 

gedaan heeft. 

 



Wat is ons aanbod? 

Het Schoter heeft The Rent Company als partij aangesteld om u een notebook/tablet aanbieding te doen 
inclusief de bijbehorende dienstverlening.  
 
Concreet betekent dit voor uw zoon/dochter het volgende:  

 Dell 13.3 inch Latitude touch notebook; 

 48 of 60 maanden service bestaande uit:  
o Garantie op onderdelen* (excl. batterij) 
o Geen voorrij- en reparatiekosten  
o Vervangende apparatuur bij hardware reparaties  

 verzekerd tegen schade en diefstal (*beperkt eigen risico; max. 3 schades) 

 Solide beschermhoes voor het vervoeren van de notebook 
 
U heeft de mogelijkheid om een notebook op basis van koop of huur (met optie tot koop) aan te schaffen: 
 
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 (met optie tot koop) 

Na uw bestelling via de "Online Shop" ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de huurovereenkomst in 
pdf-bestand. Deze dient u voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen naar ons gratis antwoordnummer 
10711 - 5200 WB 's-Hertogenbosch. 

The Rent Company zal het borgbedrag van EURO 50,00 14 dagen voor levering van het door u opgegeven 
bankrekeningnummer incasseren en de huurbedragen vanaf het moment van levering. 

Het doel van dit notebookproject is om de leerlingen de mogelijkheid te bieden om over een kwalitatief 
hoogwaardige notebook te beschikken tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden.  
Een korte opsomming van de uitgangspunten:  

 Leerlingen voorzien van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam notebook.  

 zowel de soft- als de hardwarematige specificaties van het notebook zijn conform de door de 
onderwijsinstelling gestelde eisen.  

 Er dient zorggedragen te worden voor goede software installatie, levering, service en ondersteuning. 

 Het notebook dient men te kunnen huren zonder dat er veel administratieve rompslomp en/of een 
BKR toetsing noodzakelijk is. Het moet dus voor iedereen toegankelijk zijn.  

 Een verzekering die voorziet in schade bij gebruik, diefstal uit lockers (mits sporen van braak) en 
geweldpleging.  

 
Mocht u een laptop willen bestellen, of meer informatie wensen over de specificaties of het Easy4U 

huurabonnement, dan kan dat via de webshop voor Het Schoter via: 

 

 www.rentcompanyshop.nl 

 

U kunt hier inloggen met de code   X2kP63c 

 

Let u bij het inloggen goed op de combinatie van letters, cijfers en hoofdletters! 

http://www.rentcompanyshop.nl/


 

Belangrijk is dat u uiterlijk 14 juli 2015 uw bestelling via de webshop plaatst. De systemen zullen dan aan het 

begin van het nieuwe schooljaar op school worden geleverd. 

 
Het Schoter verstrekt de deelnemers aan dit notebookproject een bijdrage ten behoeve van de aanschaf van de 

laptop. Zij hechten er veel waarde aan dat de deelnemer altijd toegang tot het onderwijs heeft. Deze bijdrage is 

reeds in de prijsstellingen van de aangeboden systemen verrekend. 

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan vernemen wij dat uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, namens Het Schoter, 

 

Arnold van Gessel 

rector 

  

  



 

 

Het alles-in- 1 Easy4U notebook abonnement voor onderwijs  

 

Wat bieden wij u? 

Met het Alles in 1 Easy4U abonnement bieden wij u de mogelijkheid om goed voorbereid de nieuwe 

ontwikkelingen tegemoet te treden. Via het Easy4U abonnement kunt u over de nieuwste computer 

apparatuur beschikken. U verschaft hiermee een abonnement op zorgeloos computergebruik. 

 

Dit Easy4U abonnement voorziet in de onderstaande elementen: 

 Duurzaam en kwalitatief hoogwaardig, gebruiksklaar computersysteem 

 Software en imaging 

 Aflevering van de notebooks op locatie van de onderwijsinstelling 

 Vier (4) of vijf (5) jaar service op de onderwijsinstelling en gedurende vakanties via het huisadres 
abonnee 

 Telefonische ondersteuning op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.  

 Gespreide betaling  

 Goede verzekering tegen externe onheilen en diefstal (*beperkt eigen risico per gebeurtenis; max 3 
schades) 

 

Om het gemakkelijk en overzichtelijk te houden wordt er maandelijks een vast abonnementsbedrag 

geïncasseerd. 

 

Het alles in 1Easy4U abonnement is dus eenvoudig en gemakkelijk en  

biedt u zorgeloos computergebruik! 

 

Tegen welke voorwaarden? 
o Huurovereenkomst met de gebruiker 
o De notebook gebruiker betaalt een borgbedrag van EURO 50,00 per notebook  
o Verplichte afname Insurance Pack  
o Betaling vindt plaats per maand vooruit middels automatisch incasso 
o Koopoptie einde looptijd  

 

Tussentijdse beëindiging: 

De ouders/verzorgers van een leerling kunnen de huurovereenkomst ontbinden indien de betreffende 

leerling/deelnemer de onderwijsinstelling verlaat. De voortijdige beëindigingskosten staan gelijk aan het 

gestelde borgbedrag. De huurder draagt zorg voor het retourneren van de zaak aan The Rent Company in de 

staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond behoudens slijtage en normale gebruikssporen. 

 



De huurder heeft aan het einde van de looptijd 2 mogelijkheden: 

- Aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst zal de gebruiker het notebook, goed verpakt, 
retour sturen naar The Rent Company, doch uiterlijk binnen 4 weken na het aflopen van het 
huurcontract, en tenminste in de staat waarin het zich bij aanvang van de bruikleenperiode bevond. 
Na ontvangst in functionerende staat van het notebook zal het eerder betaalde borgbedrag teruggestort 

worden. 

- Indien tijdige retournering (zie punt 1) achterwege blijft, wordt de gebruiker geacht het notebook te 
willen behouden en zal het eerder betaalde borgbedrag niet meer worden terugbetaald aan de huurder. 
Er vindt dan automatisch eigendomsoverdracht plaats. 
 

Voordelen Easy4U abonnement: 

 Geen rentekosten 
 Eén aanspreekpunt voor zowel hard- en software, service, verzekering, contract administratie en 

facturatie en incasso 
 Aflevering, service en schade en diefstal verzekering* zijn inbegrepen (*beperkt eigen risico; max 3 

schades) 
 Mogelijkheid tussentijdse beëindiging  
 Koopoptie einde looptijd 

 

Algemene toepasbaarheidsbeschrijving  notebooks en tablets 

 

Het Allround notebook van The Rent Company biedt de gebruiker een functioneel systeem dat voor de 

komende jaren voorziet in de volgende mogelijkheden van gebruik: 

 Internet   

 E-mail 

 Windows app’s 

 Elektronische leeromgeving  

 Lesmethodes 

 Kantoortoepassingen als: 
o Tekstverweking  
o Rekenprogramma’s  
o Samenstellen van school- en werkverslagen  
o Maken van presentaties  

 Chatten, YouTube, muziek luisteren, films kijken 

 Archiveren, foto en video bestanden 

 Eenvoudige Internet games (bijvoorbeeld Angry Birds, Worms) 

 Complexere rekenprogramma’s en professionele presentaties met animaties 

 Eenvoudige beeld- en videobewerking. 
 

Het Allround systemen dat wij dan adviseren:  

1. Dell Allround 13,3 inch Latitude 3340 met of zonder Touchscreen ( Solide en langere technische 
levensduur) 

 

 

 



Alle systemen zijn voorzien van de volgende technische specificaties: 

1. Solid State Disk (SSD): 
a. snelle opstarttijd 
b. Betrouwbaar en stabiel (geen bewegende delen) 
c. Geruisloos 
d. Energiezuinig 

2. Nieuwste batterij technologie : 
a. Actieve batterijduur van minimaal 6 uur  
b. Langere levensduur  
c. Kortere laadtijd 

3. Nieuwste dual band draadloze communicatie kaart welke voorziet in   : 
a. Stabiele draadloze communicatie 
b. Hoogste datasnelheden  
c. Uitstekende signaalkwaliteit 
d. Optimale dekking 

4. Uitgebreide aansluitingen (zoals HDMI, USB3.0 ,cardreader, audio in- en uitgang), welke voorzien in : 
a. snelle externe opslagmogelijkheden (USB stick, flash kaartjes, externe harddisk, dvd speler) 
b. Eenvoudige audio en beeld koppeling met een TV of extern beeldscherm 
c. Koppeling losse speakers, microfoon of koptelefoon 
d. Aansluiten van toetsenbord, muis of USB hub 

5. Notebooks met een Touchscreen:  
a. Eenvoudiger en snelle navigatie  
b. Gebruiksvriendelijker bij apps en games 
c. Meer stevigheid 

 

 

 

  



Easy4u Dell Latitude 3340 Touch Notebook  

 

Specificaties Dell Latitude 3340 13.3 inch Touch  notebook 

 Beeldscherm  : 13.3 inch Touchscreen 1366 x 768  LED-backlit display 

 Processor  : Intel® Core™ i3 processor 4005U  

 Draadlooskaart   : Dell 7260 Wireless Lan 802.11 ac/a/b/g/n (2,4 GHz/5,0 GHz freq) 

 Videokaart  : Dedicated Intel HD Graphics 4000 (128 MB Grafische kaart) 

 Werkgeheugen  : 4 Gb DDR3 intern geheugen 

 Opslagcapaciteit  : 128GB SSD 

 Card-reader  : 5-in-1 card reader (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) 

 Webcam  : ja HD Webcam  

 Bluetooth  : ja 4.0 

 I/O`s   : 2x USB 3.0, 1x Display port ,1x HDMI, 

 Netwerkkaart  : LAN 10/100/1000 

 Gewicht   : 2,2  Kg 

 Batterij   : 6 cell  65 WHr  

 Besturingssoftware : Windows 8.1 (64 bit)  

 Garantie  : 12 maanden 

 Garantie batterij  : 12 maanden   
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 6  uur 

+ 

Easy4u Insurance Pack voor zorgeloos computergebruik 

 Contract-, administratie- en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouders/verzorgers van de 
leerlingen 

 Imaging en aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerling 

 Uitbreiding standaard garantie 12 maanden naar 48 of 60 maanden op onderdelen* (excl. batterij) 

 Telefonische ondersteuning op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur  

 48 of 60  maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via huislocatie van de 
abonnee 

 48 of 60 maanden schade en diefstal verzekering  tegen externe onheilen of molest; doorlopende 
transport- en verblijfsdekking binnen Benelux. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij 
diefstal van maximaal  € 50,- voor een 13,3 inch notebook; max 3 schades. 

 Vervangende apparatuur bij hardware reparaties 

 Solide beschermhoes ten behoeve van het notebook 

= 

Easy4u Dell Latitude 13.3 inch notebook abonnement  

Bestaande uit:         

 Dell Latitude 3340 13,3 inch Touch notebook 

 Easy4u Insurance Pack inclusief beschermhoes 

Koopprijs inclusief Easy4u Insurance pack voor 48 maanden               €  745,00 (incl. BTW)*eenmalig 

Koopprijs inclusief Easy4u Insurance pack voor 60 maanden               €  755,00 (incl. BTW)*eenmalig  

 

 

 
 



Easy4u alles-in-1 huurabonnement op basis van 48 maanden                 €    15,95 (incl. BTW)* per maand 

Easy4u alles-in-1 huurabonnement op basis van 60 maanden                 €    12,99 (incl. BTW)* per maand 

* Voorwaarden Easy4u abonnement  

o Huurovereenkomst met de gebruiker  
o De gebruiker betaalt € 50,00 borg per notebook  
o Het Easy4u abonnement is inclusief Insurance Pack 
o Betaling vindt plaats per maand vooruit middels automatische incasso 
o Koopoptie einde looptijd 

 

Bij koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van 3% in de koopprijs 

verwerkt!  

 

Uiteenzetting Easy4U notebook verzekering 

 

The Rent Company staat garant voor kwaliteitsproducten en een uitstekende service indien uw notebook 

onverhoopt defect raakt. Computerapparatuur is echter kostbare en schadegevoelige apparatuur, waarbij de 

kosten voor reparatie vaak erg tegen kunnen vallen. Een ongelukje zit in een klein hoekje en schade door 

vallen, stoten, vocht, (piek)spanning, diefstal e.d. valt niet onder de standaard fabrieksgarantie! Ook 

inboedelverzekeringen geven over het algemeen een te beperkte of zelfs helemaal geen dekking voor pc of 

Chromebook.  

 

Onder externe onheilen wordt o.a. verstaan: 
 onopzettelijk stoten en vallen (ook door kinderen en huisdieren) en eigen schuld schades en of molest, 

verkeerde elektrische spanning (incl. inductie en piekspanning); 
 diefstal na sporen van braak of bij geweldpleging (uitgesloten van dekking is diefstal uit 

vervoermiddelen en verduistering );  
 brand, ontploffing of kortsluiting, ook als die door het apparaat zelf veroorzaakt wordt; 
 water (koffie, thee, limonade etc.), vocht, stof, rook en roetdeeltjes. 

 
De dekking die wij bieden is: 

 48 of 60 maanden nieuwwaarde dekking en geen afschrijving bij diefstal;  
 48 of 60 maanden snelle en vakkundige reparatie, schadeherstel of gelijkwaardige levering bij schade 

door uw leverancier; 
 Binnen openbare gebouwen geldt alleen een dekking in de lockers in combinatie met sporen van 

braak 
 48 of 60 maanden gegarandeerd gebruiksplezier; 
 48 of 60 maanden tegen externe onheilen; 
 doorlopende transport- en verblijfsdekking in Benelux; 
 geen onderscheid tussen particulier en beroeps- en bedrijfsmatig gebruik; 
 beperkt eigen risico per gebeurtenis (€ 50,- voor een notebook); maximaal 3 schades. 
 bij schade hoeft u geen geld voor te schieten omdat verrekening van schade rechtstreeks plaatsvindt 

tussen de verzekerings-maatschappij en The Rent Company. 
 geen dure elektronicaverzekering of uitbreiding van de huidige verzekeringspolis meer noodzakelijk. 

 

 



 

Note: 

De batterijduur die de meeste hardware leveranciers opgeven is gebaseerd op de 

onderstaande testcriteria: 

1. Power Saving modus ingeschakeld 
2. 40% LCD lichtopbrengst (brightness) 
3. draadloos uit 
4. camera uitgeschakeld 
 

The Rent Company test eveneens deze batterijduur op basis van actief gebruik waarbij de bovengenoemde 

criteria volledig gebruikt/actief zijn, teneinde een reëel verwachtingspatroon bij haar klanten neer te leggen. 

Op basis van onze testmethoden wijkt de batterijduur dus af van hetgeen de hardware leveranciers aangeven. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


