
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorige week gaf ik u algemene informatie over wat er staat te gebeuren op het Rembrandt 
College t.a.v. het ICT gebruik in de lessen. De komende tijd krijgt aanvullende informatie. 
Vandaag deel twee. 
 
Als volgend schooljaar onze leerlingen gaan beschikken over eigen laptops - dat gebeurt 
gefaseerd want in eerste instantie zijn het alleen de leerlingen in het eerste leerjaar, tweede 
leerjaar, havo-3, vwo-3 en vwo-4 - wil dat niet betekenen dat ze de hele dag werken met de 
computers. Boeken en ander leermateriaal zal gebruikt blijven worden in de lessen, 
waardoor er een afwisseling in de werkvormen is.  
Leerlingen zijn niet verplicht om een laptop aan te schaffen via the Rent Company. Als uw 
zoon/dochter thuis over een laptop beschikt, die hij/zij mee wil nemen naar school, kan dat 
ook. Het moet dan wel een Windows computer en geen apple of chromebook zijn, omdat 
het Rembrandt College diverse (educatieve) toepassingen gebruikt die alleen op een 
Windows laptop draaien. De ondersteuning die school biedt, geldt alleen voor Windows 
computers. 
We raden de aanschaf via the Rent Company aan. In bijgaande flyer leest u welke voordelen 
er zijn, zoals een leenlaptop bij een eventuele reparatie en een dekking bij schade of diefstal. 
De andere bijlage geeft u informatie over welke twee types aangeboden worden, wat de 
specificaties zijn en wat de verschillende koop- of huuropties zijn, inclusief de bedragen. Dit 
zijn laptops die passen binnen de ICT omgeving op het Rembrandt College en geschikt zijn 
voor de digitale onderwijstoepassingen die het Rembrandt College gebruikt. 
Ouders die een laptop via the Rent Company willen aanschaffen, ontvangen in mei een 
bestelformulier waarop zij het gewenste device kunnen bestellen. De bestelperiode loopt tot 
1 juli. Dat biedt de garantie dat de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar over 
de laptop kunnen beschikken.  
De komende periode zullen we u, mede op basis van vragen van ouders, nader informeren. 
 

 
Niet alle groep 8 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de open dag van 18 februari jl. 
zijn niet in  staat geweest ons daadwerkelijk te bezoeken. Het stormachtige weer was een 
van de redenen waarom dat niet lukte. We willen graag deze leerlingen en hun ouders 
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alsnog de gelegenheid geven om op het Rembrandt College te komen kijken. Een groot 
aantal leerlingen vroeg daarom.  
 
Er is een nieuwe gelegenheid: op dinsdagmiddag 8 maart a.s. van 15.00 uur tot 17.30 uur is 
de school open voor alle groep 8 leerlingen en hun ouders die de school (nogmaals) willen 
bezoeken. Omdat er geen coronamaatregelen meer zijn, kan dat zonder afspraak. Tijdsloten 
ontbreken, men mag vrij rond lopen, maar rondleidingen door Rembrandt leerlingen zijn die 
middag ook mogelijk. We hopen die middag alle belangstellenden te begroeten die iets van 
de Rembrandt sfeer willen proeven, specifieke informatie zoeken of willen meedoen aan 
allerlei activiteiten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindelijk was het zover:  de school was afgelopen woensdagavond open voor leerlingen,  
ouders en andere belangstellenden om te kijken en luisteren naar de muzikale verrichtingen 
van onze leerlingen. Voor een aantal van hen (de mavo-4 en havo-5 leerlingen) was het een 
examenconcert. Het publiek heeft kunnen genieten van een geslaagd muziekfestijn, dat 
besloten werd met een gezamenlijk optreden. De foto toont alle deelnemende leerlingen die 
hun ziel en zaligheid legden in zang en (samen)spel, onder leiding van Ellis de Veer, een van 
onze muziekdocenten. 
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