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: Veenendaal, 15 juni 2020
Laptopdeelname

Geachte ouder(s), verzorger(s),
U heeft voor uw kind een moderne school gekozen waar verbetering, ontwikkeling en vernieuwing van het
onderwijs belangrijk zijn. Wij staan open voor de wensen van de samenleving, het vervolgonderwijs, het
bedrijfsleven en natuurlijk ook voor u als ouder(s), verzorger(s).
Bij modern onderwijs horen ook nieuwe onderwijsvormen. Zo maken we al vele jaren gebruik van een
elektronische leeromgeving afgekort ELO. Dat betekent dat een deel van het lesmateriaal digitaal wordt
aangeboden. Leerlingen kunnen op school maar ook thuis via computer en internet lessen maken en ook
opdrachten inleveren. U zult begrijpen dat deze manier van lesgeven eisen stelt aan onze computerapparatuur
en internetverbinding.
Sinds meerdere jaren beschikt iedere leerling die deelneemt aan het laptopproject over een eigen laptop en
neemt deze laptop ook mee naar huis. Dit wordt door leerlingen, hun ouders en door school als zeer positief
ervaren. Op dit moment neemt 99% van alle leerlingen deel aan het laptopproject.
Wij bieden u ook de mogelijkheid deel te nemen aan het laptopproject. Uw kind krijgt, bij deelname, een
laptop met programmatuur in gebruik die hij/zij op school en thuis gebruikt.
De laptops worden door de school aangeschaft en klaargemaakt voor schoolgebruik. De kosten hiervan
bedragen € 900,00 (inclusief sleeve, verzekering en imagen).
Voor u als ouders betekent dit, dat wij u om een eigen bijdrage vragen van € 125,- per schooljaar, gedurende 4
schooljaren. De overige kosten komen voor rekening van de school, zolang de leerling op Het Perron onderwijs
volgt. Hiermee bent u verzekerd van een kwalitatief goede laptop. De school zorgt voor een verzekering tegen
ongevallen (waarbij een eigen risico geldt van € 50,- per gebeurtenis). De laptop is verzekerd tegen diefstal mits
aangetoond kan worden dat deze uit een afgesloten ruimte ontvreemd is en een proces verbaal van de politie
overlegd kan worden. De laptop heeft een garantieperiode van vier jaar. Na vier jaar wordt de laptop uw
eigendom.
Als uw kind eerder van school gaat, kan de laptop voor de restwaarde worden overgenomen. Dit betekent dat
het door school betaalde gedeelte voor de periode dat uw kind eerder van school gaat ook voor uw rekening
komt. Uiteraard kunt u besluiten om de laptop niet over te nemen. De reeds betaalde termijnen worden in dit
geval niet geretourneerd.

Wanneer u ervoor kiest niet deel te nemen, kan uw kind gebruik maken van één van de op school aanwezige
leenlaptops. Deze wordt gedeeld met andere leerlingen en mag niet mee naar huis worden genomen.
De school is verplicht de aanschaf van de laptops Europees te laten aanbesteden. Mede hierdoor wordt het
merk en type vanuit deze aanbesteding bepaald. U ontvangt hierbij een bijbehorende sleeve (hoes) en lader.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u deze stellen via het mailadres
j.zwezerijnen@hetperron.nl. Bijgaand treft u een overeenkomst aan. Indien u besluit deel te nemen aan het
laptopproject, verzoeken wij u de overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en in bijgevoegde
antwoordenvelop aan ons te retourneren.
Met vriendelijke groet,

A. Diepeveen
Locatiedirecteur Het Perron

