Welemanstraat 51, Borne

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de toekomstige leerlingen van het Twickel College Borne

Borne, 31 mei 2021
Kenmerk: TB/2021/0531/KELR
Betreft: werken met een laptop

Geachte ouder/verzorger,
Vanaf komend schooljaar werkt in leerjaar 1 iedere leerling met een laptop. In deze brief willen wij u
uitleggen waarom dat zo is en op welke wijze u een laptop voor uw kind kunt huren of kopen of, als u
al in het bezit bent van een laptop, aan welke eisen deze minimaal moet voldoen om goed mee te
kunnen doen tijdens de lessen.
Op donderdagavond 17 juni is er om 19:30 uur een online informatiebijeenkomst over het
aanschaffen van een laptop via The Rent Company. Bent u van plan om een laptop te huren of te
kopen, dan raden wij u aan om eerst deze bijeenkomst af te wachten.
U ontvangt een aantal dagen van tevoren een link naar dit online informatiemoment. We gebruiken
hiervoor het emailadres dat bij ons bekend is.
Waarom een laptop?
De leerlingen maken gebruik van een persoonlijke laptop. Deze laptops worden in de les naast de
bestaande methoden gebruikt. Op die manier kunnen we leerlingen meer op maat begeleiden en
tegemoet komen aan de verschillende manieren van leren. Het gebruik van digitale hulpmiddelen
wordt immers steeds belangrijker. Een eigen laptop zorgt voor flexibiliteit, want leerlingen gebruiken
hetzelfde apparaat, of ze nu thuis werken of op school. Het werken met een laptop is een middel en
geen doel op zich. We bereiden onze leerlingen graag goed voor op de toekomst. Daarom vragen we u
als ouders/verzorgers hier een bijdrage aan te leveren door een laptop te huren of te kopen.
Keuze laptop:
1. een laptop via het Twickel College Borne met een zekerheidspakket
2. een eigen laptop
In beide gevallen wordt het benodigde Office-pakket gratis aangeboden door het Twickel College
Borne
1. Laptop via het Twickel College Borne huren of kopen
Het Twickel College Borne heeft een overeenkomst met The Rent Company voor laptops
met bijbehorend Easy4U zekerheidspakket. We vinden het belangrijk dat iedere leerling altijd
toegang heeft tot digitaal onderwijs, gebruik maakt van een laptop met de juiste specificaties
en dat er optimale service kan worden geboden bij storing/schade/diefstal. Hierover volgt
meer informatie tijdens onze online informatiebijeenkomst.
(lees verder op de volgende pagina)

2. Eigen laptop
Natuurlijk is het ook mogelijk voor leerlingen om een eigen laptop mee te nemen voor gebruik
in de lessen. Wij stellen wel een beperkt aantal hard- en software eisen, zodat er in de les goed
met de laptop gewerkt kan worden.
Wanneer leerlingen ervoor kiezen om hun eigen laptop mee te nemen dient de laptop aan de
volgende punten te voldoen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Windows 10 Pro, Home (geen Chromebook)
Geschikt voor WIFI op 2,4 GHz
Batterijduur van minimaal 6 uur
Voorzien van recente, bijgewerkte updates (versie 1903)
4GB RAM of meer
Scherm van 11 inch of groter
Naast deze eisen adviseren we u om te letten op de volgende punten:
Solide behuizing met stevige scharnieren en rubberen stootranden
SSD harde schijf
HDMI aansluiting
Scherm dat niet groter is dan 14 inch
Spill-resistant toetsenbord zodat vloeistoffen niet via het toetsenbord kunnen binnendringen

Sociaal fonds
Vanuit verschillende gemeenten kan er hulp worden geboden aan ouders/verzorgers/kinderen die om
financiële redenen anders niet zouden kunnen meedoen. De aanvraag hiervoor kunt u doen via uw
eigen gemeente. Meer informatie kunt u op de website van uw gemeente vinden.
We vertrouwen erop u langs deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Roger Keller
Teamleider
Het Twickel College Borne

