IInforma

Informatie over laptops op SG Were Di
Were Di kiest er heel bewust voor om het onderwijs te versterken door het gebruik van laptops en digitaal
lesmateriaal. Om een goede mix van onderwijs met en zonder computergebruik te realiseren, heeft elke
leerling dus een eigen laptop nodig die hij meebrengt naar school.

Waar moet mijn laptop aan voldoen ?
-

Beeldscherm: 11,6 tot 13.3 inch
WiFi: 802.11 ac met 5 GHz frequentie
Accu gebruiksduur: minimaal 5 uur
Besturingssysteem: Windows 10
Camera en microfoon

Er zijn verschillende mogelijkheden om in een laptop te voorzien:

Mogelijkheid 1: Aanschaf van de laptop bij The Rent Company
The Rent Company zal een aantal geselecteerde modellen aanbieden en heeft o.a service via school
geregeld. De aanvullende service en verzekering van The Rent Company zorgen voor optimale
ondersteuning en zekerheid.

Mogelijkheid 2: Huren van de laptop bij The Rent Company
The Rent Company biedt dezelfde modellen aan in een huurovereenkomst. De laptop wordt dan tegen een
maandelijks huurbedrag inclusief service en verzekering aangeboden.

Mogelijkheid 3: BYOD (Bring Your Own Device)
Indien uw zoon/dochter al in het bezit is van een laptop die voldoet aan de gestelde eisen, hoeft u geen
nieuwe te kopen of te huren. Een laptop van The Rent Company is niet verplicht; u kunt ervoor kiezen geen
gebruik te maken van het aanbod.

Informatie
Op de website van de school zal circa half mei de actuele informatie over de door The Rent Company
aangeboden modellen te vinden zijn met de daarbij behorende prijzen en de mogelijkheden voor service en
verzekering, het bestel- en uitlevertraject en de verschillende betalingsmogelijkheden.

Laptops gekocht of gehuurd bij The Rent Company
De laptops worden in de eerste schoolweek uitgeleverd aan de leerlingen. De leerlingen ontvangen hun
laptop en worden direct geholpen om de laptop in gebruik te nemen. Zoveel mogelijk is vooraf geregeld en
voorbereid. Een paar zaken worden, onder begeleiding, in de klas gedaan. Toegang tot de WiFi van de
school wordt verzorgd, een Windowsaccount wordt aangemaakt, Office365 wordt geactiveerd, etc.

Schoolaccount
Het is goed te weten dat de laptop voor schoolzaken wordt ingericht met een Windowsaccount op basis van
schoolgegevens. Het staat eenieder vrij om daarnaast, thuis, een ander Windowsaccount op de laptop in
gebruik te nemen voor bijvoorbeeld privégebruik.
Het schoolaccount wordt door de school beheerd. In eerste instantie om de snelle opstart mogelijk te maken
en zoveel mogelijk instellingen vooraf te doen. Daarna slechts in geval van calamiteiten of na voorafgaande
informatie aan ouders en leerlingen.

Aandachtspunten
Wanneer de leerling de school (tussentijds) verlaat, wordt het school account verwijderd; er kan dan geen
gebruik meer worden gemaakt van het Office365 account dat via de school is verkregen.
Documenten van de leerling in de One Drive SG Were Di worden verwijderd. Het is dan ook aan te raden
om bij (tussentijds) verlaten van de school een ander Windowsaccount op de laptop te installeren om deze
nog te kunnen gebruiken. Documenten kunnen dan ook verplaatst worden naar het nieuwe
Windowsaccount.

Serviceloket op school
Leerlingen kunnen met hulpvragen of problemen met hun computer terecht bij het serviceloket op school, in
het gebouw Brugklassen/WD3.
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