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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen 
aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het Ubbo Emmius gekozen 
om met laptops in de klas te werken. Bovendien zijn ook onderdelen in het examen 
digitaal en moeten leerlingen met bepaalde programma’s kunnen werken. We stellen het 
u niet verplicht om nu een laptop aan te schaffen. We willen u er wel op wijzen dat in het 
mbo het wel verplicht is om een laptop aan te schaffen. 

Als u nu de keuze nog niet maakt, kan uw zoon/dochter gebruik blijven maken van een 
aantal leenlaptops op school op basis van beschikbaarheid. Omdat de laptops niet op 
ieder moment van de dag voor iedereen beschikbaar kunnen zijn maakt dat de leerling 
minder flexibel. Daarnaast mogen de leenlaptops niet worden meegenomen naar huis. 

Samenwerking The Rent Company 

Als Ubbo Emmius Scholengemeenschap hebben we gekozen voor een samenwerking 
met The Rent Company. Zij bieden laptops aan tegen huur of koop, met daarbij het 
Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie, en schade- en diefstaldekking. Daarmee 
is uw zoon of dochter altijd verzekerd van een werkende laptop in de klas en heeft u er 
geen omkijken meer naar. 

Wat zijn de voordelen van een laptop van The Rent Company? 
• De laptops zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste 

device. 
• Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 
• De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op 

de laptop. 
• Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 
• Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Financiën 

Als u via The Rent Company een laptop aanschaft dan krijgt u van Ubbo Emmius een 
eenmalige tegemoetkoming in de kosten. Ubbo Emmius stelt per leerling het bedrag van 
€50.- beschikbaar. Deze tegemoetkoming wordt verwerkt als u een bestelling plaatst op 
de website van The Rent Company. 

Als u vanwege financiële omstandigheden niet in de gelegenheid bent om een laptop aan 
te schaffen dan kunt u wellicht gebruik maken van Stichting Leergeld. U kunt via de 
website van Stichting Leergeld een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor 
een financiële vergoeding. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website 
van Stichting Leergeld, www.leergeld.nl.        
 

http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.leergeld.nl?p=eyJzIjoiWjBnX280dEhpYlp4WExPMXNOSlRXOHFvNmhJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmxlZXJnZWxkLm5sXCIsXCJpZFwiOlwiNWE1MGQxZTUwOWYzNDg4ZGJiODJhNmRlZDI1YjdjZTNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTMxNzRmMGE5OGQxYmE5MjYzNDRiMDkzMTI4ZmRjZTBkNGM3OWEyXCJdfSJ9


 

 

 

Aan te schaffen modellen 

We hebben een overzicht met een advies voor u gemaakt zodat u kunt zien welke laptop 
het beste past bij het profiel van uw zoon/dochter. The Rent Company geeft u de keuze 
uit 3 modellen. 

1. Dell Latitude 3120 11,6-inch zonder touch scherm 

• Geschikt voor de profielen Zorg & Welzijn, Service, Business & Media en 
Mobiliteit & Transport. Dit is een instapmodel maar goed genoeg voor Office 
werkzaamheden en digitale methodes. 

2. Dell Latitude 3120 2- in 1 11,6-inch met touch scherm 

• Geschikt voor de profielen Zorg & Welzijn, Service, Business & Media en 
Mobiliteit & Transport. Qua specificaties en gebruik vergelijkbaar met model 1, 
maar met als extra’s een krasbestendig touchscreen, anti reflecterend, 
Dragontrail Pro Glass en dit model is te gebruiken als een tablet.   

3. Dell Latitude 3420 14-inch met touch scherm 

• Geschikt voor de profielen Service, Business & Media, Produceren, Installeren & 
Energie en Bouwen, Wonen & Interieur. 

 
 
Alles over het bestellen 
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in 
de bijlage van deze brief. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap 
uitgelegd. Om u te helpen bij het maken van uw keuze vindt u extra informatie en 
specificaties in de webshop van The Rent Company. 
 
Extra informatie 
Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier 
is alles terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket. 
 
 Klik hier om naar de informatiepagina te gaan. 

https://easy4u.nl/nl/info?code=3QSJJUZ 

 

Levertijd 

Alle laptops worden op school afgeleverd. Op maandag 5 september 2022 ontvangt uw 
zoon/dochter zijn/haar laptop. Op deze dag wordt er een instructiemoment met de 
leerlingen gepland en de benodigde programma’s op de laptops geïnstalleerd. Dit geldt 
voor bestellingen die geplaatst zijn voor 30 juli 2022.  

https://easy4u.nl/nl/info?code=3QSJJUZ&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=3QSJJUZ


Heeft u nog vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over de laptops verwijs ik u naar The Rent Company. U kunt 
contact opnemen met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar 
help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl.  

Voor andere vragen omtrent de aanschaf / gebruik van de laptop op school kunt u een 
mail sturen naar het algemene mail adres van de locatie Sportparklaan: 
spl@ubboemmius.nl. 

Eigen aanschaf 

Natuurlijk bent u vrij om uw laptop aan te schaffen bij iedere andere leverancier, of 
wellicht is het zo dat u reeds een laptop in bezit heeft die uw zoon/dochter op school kan 
gebruiken. Wij hebben voor iedere leerling het Microsoft Office pakket ingekocht, dit werkt 
alleen op een laptop met een Microsoft besturingssysteem en niet op een Chromebook. 
Houdt hiermee bij aanschaf of gebruik van een reeds in bezit zijnde laptop rekening en 
zorg dat deze vergelijkbare specificaties heeft als bovenstaande modellen. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
M.L.S. Leegte 
Vestigingsdirecteur Ubbo Emmius Sportparklaan   
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