
Wat betekent dit voor 
de leerlingen op school
In de lessen gebruik je voorlopig nog 
boeken en de docent vertelt je hoe 
je de laptop daarbij kunt gebruiken. 
Hulp nodig? Stapje harder? Eigen 
leeleerroute? Juist daarvoor kun je de 
laptop gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld
zelfstandig aan de slag gaan met 
digitale opdrachten op het 
leerplein. Het werken met een 
laptop in de klas is natuurlijk helemaal
nieuw voor je, daarom helpen we jou 
om hier goed mee om om hier goed mee om te gaan.
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Werken
met een
laptop
in de les

Je eigen
leerroute
volgen!

We vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen zich op 
hun eigen tempo en niveau 
kunnen ontwikkelen. Daarom 
werken leerlingen bij ons op 
school met een eigen laptop. 

Bij aanmelding geeBij aanmelding geeft
u een akkoord voor 
deelname aan dit aspect 
van ons onderwijs.

   



Lorem Ipsum

De laptop 
- De school bepaalt het type en regelt het beheer

- Microsoft besturingssysteem

- 11,6 inch - touchscreen

- 4 GB-werkgeheugen

- 128 GB SSD intern geheugen

-- Convertible (laptop en tablet in een)

-  Gebruik eigen laptop niet mogelijk

Na inschrijving krijgt u een bericht van de school over het bestelproces. 
U bestelt voor 1 juli de laptop bij Boekloos, vervolgens krijgt uw zoon 
of dochter de laptop in de introductieweek uitgereikt. 
Op  https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bereken-uw-recht kunt u 
kijken of u recht heeft op subsidie van de gemeente.

Boekloos
Het HVC werkt samen met Boekloos. Een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in het faciliteren van digitaal leren in 
het voortgezet onderwijs.

1. De abonnementskosten bedragen € 11,80 per maand voor een 
  periode van 4 jaar.
2.2. De borg bedraagt € 50,-
3. Inclusief het servicepakket en een laptophoes.
4. Bij eenmalig aanschaf (€ 555,-) vervalt de borg
5. Bij schade of diefstal bent u, met een eigen risico van € 50,
  tot maximaal 3 keer verzekerd. 
6. De school draagt bij in de aanschaf van de laptop en verzorgt 
     een leenlaptop bij schade of diefstal.
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Meer informatie op
www.hvc.nl


