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openbare school voor theoretische leerweg, havo en vwo 
in Veenendaal 

 

 
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
 

Graag herinneren wij u aan de mogelijkheid om voor komend schooljaar een laptop aan te schaffen 
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 Rembrandt College gekozen om met 
laptops in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan 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. 

 
Het is niet verplicht om een laptop op deze manier aan te schaffen. U kunt er altijd voor kiezen om 

zelf een laptop aan te schaffen. 

Houd u er bij eigen aanschaf rekening mee dat voor een correcte werking de laptop aan enkele eisen 
moet voldoen: 

Intel Core i3 (11e generatie) 
Beeldscherm 13” of 14” met touch 

8GB werkgeheugen 
128 GB SSD opslagcapaciteit 

Intel WiFi 6 (ax) 

TPM 2.0 Beveiliging 
USB-C aansluiting 

Batterij voor ca. 8 uur gebruikstijd 
 

Het Rembrandt College is een “Windows School”. Alle computertoepassingen die we gebruiken zijn 

alleen uitgebreid gecontroleerd op correcte werking op een (moderne) Windows Laptop. Gelukkig 
werken steeds meer toepassingen op de verschillende besturingssystemen maar helaas nog niet 

allemaal. Zo werken bijvoorbeeld de desktop apps van Microsoft Office niet op een Chromebook. Onze 
docenten hebben allemaal een laptop met Windows waardoor ze er vertrouwd mee zijn en het kunnen 

ondersteunen. Het gebruik van Apples en Chromebooks raden we heel sterk af.  

Als u zelf overweegt een laptop aan te schaffen let dan goed op de ingebouwde Wifi-oplossing. In 
goedkope laptops zit vaak een goedkope Wifi-oplossing dier niet altijd goed functioneert op grote Wifi-

netwerken zoals we op het Rembrandt College hebben (zie de vereiste specificaties). 
 

Wat zijn de voordelen van een laptop via 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 basissoftware 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. 

• Het Rembrandt College kan ondersteunen bij problemen. Bij eigen laptops is er geen 

ondersteuning vanuit het Rembrandt College mogelijk. 

• De gebruikte programma’s op het Rembrandt College werken gegarandeerd op de laptops van 

The Rent Company, voor eigen laptops kunnen wij dit niet garanderen (zeker niet op Apple of 
Chromebooks) 

 



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 deze webshop  
 

 

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=4DEY24W 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op 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. 
 

 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Frank Voss MFM 
Senior Facilitair en ICT Manager 
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