VEELGESTELDE VRAGEN OVER CHROMEBOOKS:
Vraag:
Antwoord:

Mag een via The Rent Company aangeschaft Chromebook meegenomen worden naar huis?
Ja, dat mag. De school draagt weliswaar bij in de aanschafkosten, maar het Chromebook is van
de leerling.

Vraag:
Antwoord:

Wat is het verschil tussen koop met een termijn van 36 en 48 maanden?
Bij de keuze voor de termijn gaat het alleen om de duur van het Easy4u zekerheidspakket. Bij
een termijn van 36 maanden hoeft voor een jaar minder aan premie betaald te worden. Hierdoor
ontstaat het verschil in prijs (ongeveer € 30).
Hoewel de keuze voor een termijn van 36 of 48 maanden van het Easy4u zekerheidspakket een
persoonlijke keuze is, krijgen we regelmatig de vraag welke optie het verstandigst is. De duur
waarop een leerling nog bij ons op school zal verblijven kan hiervoor als richtlijn dienen. Voor
een brugklasleerling ligt de keuze voor een termijn van 48 maanden van het Easy4u
zekerheidspakket meer voor de hand, terwijl voor een nieuwe leerling die bij ons instroomt in
het 3e of 4e leerjaar de keuze voor een termijn van 36 maanden te overwegen is

Vraag:

Op de website van The Rent Company kan ook gekozen worden voor het huren van het
Chromebook. Wat is beter huren of kopen?
Eerst een opmerking: Op de website van The Rent Company wordt gesproken over huren, maar
er wordt eigenlijk bedoeld ‘huren met recht op koop’. Wie namelijk kiest voor huren, hoeft het
Chromebook aan het eind van de gekozen huurperiode niet in te leveren. Als het Chromebook
niet wordt ingeleverd, dan kost dat de betaalde borgsom.

Antwoord:

Het huren van een Chromebook heeft zowel een voordeel als een nadeel.
Voordeel: Wanneer de leerling de school verlaat (dat is een voorwaarde) mag het Chromebook
worden ingeleverd en dan stopt de huur. De borgsom vervalt dan.
Nadeel: Als het eind van de huurperiode is bereikt, dan is het Chromebook normaal gesproken
nog in goede staat (in school gaan Chromebooks meestal 5 jaar mee). Als vervolgens alsnog
gekozen wordt om het Chromebook te houden, dan kost dat de eerder betaalde borgsom met als
gevolg dat de totale kosten voor het Chromebook hoger komen te liggen dan bij koop.
Vraag:
Antwoord:

Mag ook een zelf aangeschaft Chromebook gebruikt worden in school?
Nee, dat is niet toegestaan. De Chromebooks van The Rent Company worden namelijk uitgegeven
met vooraf geïnstalleerde software (de school betaalt deze software). Deze software geeft de
school / de docent de mogelijkheid de instellingen van de Chromebooks tijdelijk aan te passen,
zodat de leerling direct geleid kan worden naar een educatieve website (of dat de toegang tot
bepaalde websites tijdelijk wordt verhinderd). Bovendien geeft deze software de docent de
mogelijkheid het Chromebook in de ‘toetsmodus’ te zetten, zodat opdrachten en/of repetities
afgenomen kunnen worden zonder dat de leerling daarbij op internet kan spieken.

Vraag:

Ik zou graag een Chromebook aanschaffen via The Rent Company, maar mijn inkomen maakt
dat onmogelijk. Is hier een oplossing voor?
Ja, wanneer het inkomen niet toereikend is (er zijn hiervoor regels), dan kan een beroep worden
gedaan op de Stichting Leergeld. De exacte eisen kunnen worden opgevraagd bij de Stichting
Leergeld.

Antwoord:

Slotopmerking:
De hierboven opgestelde vragen en antwoorden zijn met grote zorgvuldigheid geformuleerd. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
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