
 

Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1, havo 3 en 

instromers in leerjaar 2 
 

 

     

 

 

Elst, 23 april 2021 

 

 

Kenmerk: tlm/135 

 

 

Betreft: Laptops 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In deze tijd van corona is het belang van een betrouwbare laptop nog duidelijker geworden. 

Daarom willen wij u de mogelijkheid bieden om via school een laptop aan te schaffen.  

 

De school heeft een samenwerking met een externe partij (The Rent Company) die 

verschillende laptops aan kan bieden voor een reële prijs. Voordelen hiervan zijn: 

- De laptop heeft een goede verbinding met de wifi van de school. 

- De laptop heeft een goede garantie en verzekering. 

- Er is een mogelijkheid om een vastlopende laptop opnieuw in te richten. 

- De laptop wordt op school, via de afdeling ICT op school geleverd, zodat bijvoorbeeld 

Office-365 goed geïnstalleerd wordt. 

 

U kunt een dergelijke laptop ook leasen. Wanneer u een laptop via deze webshop bestelt, dan 

wordt deze tijdens de start van het schooljaar op school geleverd. (Easy4u) .  

 

Andere opties 

Natuurlijk zijn er ook andere opties voor het aanschaffen van een laptop:  

1.Uw zoon/dochter kan een laptop meebrengen die hij/zij nu al in bezit heeft.   

2.U kunt een nieuwe of een refurbished laptop aanschaffen (bijvoorbeeld via slim.nl).  

 

Indien u voor optie 1 of 2 kiest, is het van belang om rekening te houden met de volgende 

punten voor een laptop:   

· Harddisk capaciteit minimaal 128 GB (voorkeur SSD)   

· Besturingssysteem Windows 10   

· Intern geheugen minimaal 4 GB     

· voor Wi-Fi: netwerkkaart minimaal dualband   

  

  

https://easy4u.nl/nl/7_bestellen?resetform=1
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fslim.nl%2F&data=04%7C01%7Ctlm%40obcnet.nl%7C67808a6ddbbe488ea37908d90439c53a%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637545468431239041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lAo8Vj4mL0TQfG6BI9CDkNvYPvPgXFeXDN3zjFl3QcI%3D&reserved=0


Daarnaast adviseren wij:  

· Een SSD harddisk (is robuuster en versnelt laadtijden)   

. Een 13 inch laptop aan te schaffen. Op een leerlingentafeltje past dan ook nog een leerboek en 

een kleiner scherm (minder batterijverbruik).  

  

Let op: een Chromebook of MacBook kan conflicten opleveren bij bepaalde lesmethodes en 

wordt daarom afgeraden. 
 

In de school is ook een beperkt aantal laptops aanwezig voor leerlingen die zelf geen laptop 

hebben. Deze laptops mogen niet mee naar huis en zijn niet per leerling gereserveerd. 

 

Mocht u twijfelen of de laptop die u heeft aan deze eisen voldoet, dan kunt u deze bij een 

collega van de afdeling ICT laten controleren. Er kan een afspraak gemaakt worden bij de 

administratie, zij weten wanneer er iemand op de locatie aanwezig is.  

 

Heeft u nog vragen dan horen wij het graag via Administratie.Elst@obcnet.nl. In de bijlage treft 

u de informatie- en bestelflyer van The Rent Company aan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
C.E.J.A. (Charles) Lohnstein 
Directeur OBC Elst 
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