
 

 

  

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

Brugklas leerlingen schooljaar 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

    2016.369/KLU/AvdV/w.19   ’s-Hertogenbosch, mei 2016 

 

Chrome ooks s hooljaar -  
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Na gedegen onderzoek en een uitgebreide pilot van twee jaren in een aantal eerste en tweede 

klassen, waarbij meer dan vijftig docenten hebben gewerkt met Chromebooks in de les, gaan wij 

vanaf schooljaar 2016-2017 werken met eigen Chromebooks, te beginnen met de leerlingen in alle 

brugklassen.   

 

 Zo bereiden wij de leerling voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol 

zal spelen. Tegelijkertijd bieden wij hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert en 

nog meer mogelijkheid geeft om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen.  

 

Een device zien wij hierbij als ondersteunend aan het lesmateriaal waarbij we zeker met boeken 

zullen blijven werken. 

 

Waarom gaan we met Chromebooks werken? 

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 leerling meer motiveert en het leerrendement verhoogt.  Een onlangs verschenen 

rapport van Kennisnet (ICT op school) geeft aan dat het gebruik van een Chromebook een 

kwaliteitsimpuls kan geven aan het Nederlandse onderwijs. Een andere reden om met Chromebooks 

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 

 

Aandachtspunten 

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter de computer zitten. De boeken blijven de komende 

jaren onderdeel vormen van de lesmethode. Klassikale instructies, samenwerken en andere 

werkvormen blijven gebruikt worden. Het gaat ons bij het werken met Chromebooks en een digitale 

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

De school zorgt op school en thuis voor een filtering op ongewenste websites. We kunnen daarnaast, 

als een leerling op het schoolnetwerk is ingelogd, altijd zien wat een leerling op zijn Chromebook aan 

het doen is of gedaan heeft. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat is ons aanbod? 

Het ds. Pierson College heeft The Rent Company als partij aangesteld om u een Chromebook 

aanbieding te doen inclusief de bijbehorende dienstverlening.  

 

Concreet betekent dit voor uw zoon/dochter het volgende:  

 Dell 3120 - 11.6 inch educatie Chromebook zonder touch scherm; of 

 Dell 3120 - 11.6 inch educatie Chromebook met touch scherm 

 36 of 48 maanden service bestaande uit:  

o Garantie op onderdelen (excl. batterij) 

o Geen voorrij- en reparatiekosten  

o Vervangende apparatuur bij hardware reparaties (via servicepoint op school) 

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

 Solide beschermhoes voor het vervoeren van de Chromebook.  

 

 

 

U heeft de mogelijkheid om een Chromebook te huren of te kopen. 

 

Bij koop 

Na uw bestelling via de "Online Shop" ontvangt u van de Rent Company 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 op school. 

 

Bij huur  

Na uw bestelling via de "Online Shop" ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de 

huurovereenkomst en de door u afgegeven SEPA machtiging voor automatische incasso in pdf-

bestand.  

The Rent Company zal de huurbedragen van het door u opgegeven bankrekeningnummer incasseren 

vanaf het moment van levering. 

 

Het doel van dit aanbod is om de leerlingen de mogelijkheid te bieden om over een kwalitatief 

hoogwaardige Chromebook te beschikken tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden.  

Een korte opsomming van de uitgangspunten:  

 Leerlingen voorzien van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam Chromebook.  

 Zowel de soft- als de hardware matige specificaties van de Chromebook zijn conform de door 

de school gestelde eisen.  

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

ondersteuning. 

 De Chromebook 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 Chromebook willen bestellen, of meer informatie wensen over de specificaties of het 

Easy4U huurabonnement, dan kan dat via de webshop voor het ds. Pierson College 

 

Belangrijk is dat u vóór 1 juli 2016 uw bestelling via de webshop van het ds. Pierson College plaatst. 

De systemen zullen dan aan het begin van het nieuwe schooljaar op school worden geleverd. 

 

Het ds. Pierson College doet een bijdrage per leerling  van € 75,- ten behoeve van het service- en 

verzekeringspakket. Wij hechten er veel waarde aan dat de leerling altijd toegang tot het onderwijs 

heeft.  Deze bijdrage is reeds in de huur- en koopprijzen van de aangeboden systemen verrekend.  

 

Voor een eventuele muis en oortjes/koptelefoon dien u zelf zorg te dragen. Met name de oortjes zijn 

van belang bij het beluisteren van audio/video opdrachten in de les. 

 

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

 

Voor vragen kunt ook terecht op http://chromebooks.dspiersoncollege.nl  u kunt daar de veel 

gestelde vragen vinden en een contactformulier. 

 

Namens het ds. Pierson College, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Klumpers 

Docent Engels en 

ICT-coördinator 
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