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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 de RGO gekozen om met een
Chromebook (oftewel; educatielaptop) te werken, dit in samenwerking met The Rent
Company.

Bekijk hier de voordelen van een educatielaptop.

Normaal gesproken komt The Rent Company graag op de RGO om zich voor te stellen,
helaas is dat dit jaar door de maatregelen niet mogelijk. De belangrijkste informatie is in een
video samengesteld en kunt u hier bekijken.

De RGO heeft in samenwerking met The Rent Company een speciale webshop ingericht,
waar u een Chromebook kunt bestellen. De informatie- en bestelflyer met bijbehorende
inlogcode vindt u hier.

Naast de korting die u van The Rent Company ontvangt, geeft de RGO een subsidie van
€100, waardoor het Chromebook voor een aantrekkelijke prijs kan worden aangeschaft.

U heeft keuze uit 2 Chromebooks. Beide modellen kunt u aanschaffen via de opties lease
per maand, lease per jaar of eenmalige koop. Er is een eenmalige borg vereist bij de optie
lease. Deze krijgt u aan het einde van de looptijd terug bij inlevering van het apparaat. Bij het
Chromebook zit het uitgebreide Easy4u zekerheidspakket. Dit zekerheidspakket voorziet in
een hoes voor het Chromebook, verlengde batterijgarantie en vervangende apparatuur bij
schade en reparatie van het Chromebook. Een eventuele reparatie valt binnen het
zekerheidspakket zolang er door The Rent Company geen nalatigheid wordt geconstateerd.

Uitleg over het uitgebreide Easy4U zekerheidspakket kunt u via deze link bekijken.

De looptijd bij een leasecontract is 48 maanden. Bij het eerder verlaten van de school of het
eerder willen vervangen van het Chromebook kan dit contract (in samenspraak met The Rent
Company) opengebroken worden. U raakt hierdoor uw borg kwijt.

Het Chromebook wordt maandag 30 augustus op de RGO uitgedeeld aan uw zoon/dochter.
Het instellen van het device zal gebeuren onder begeleiding van de mentor.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de RGO helpdesk
helpdesk@rgomiddelharnis.nl

https://youtu.be/8y9Ycft_5Tw
https://youtu.be/8y9Ycft_5Tw
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