
 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 19 juni 2020 

 

 

Betreft: notebook zelf aanschaffen 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Volgend schooljaar start uw zoon/dochter in de brugklas op het Carolus Borromeus College. Zoals eerder 

gecommuniceerd zullen alle leerlingen gaan werken met notebooks. U heeft te kennen gegeven geen gebruik te 

willen maken van de mogelijkheid om een notebook aan te schaffen via The Rent Company, maar zelf een notebook 

aan te willen schaffen. Door middel van de brief willen we u nader informeren over de vervolgprocedure en 

werkwijze.   

 

Goed om te weten 

Wanneer u zelf een notebook aanschaft, houdt dit in dat u ook zelf de notebook gereed dient te maken voordat het 

schooljaar begint. Omdat het organisatorisch niet mogelijk is dit te doen voor alle verschillende modellen/types 

notebooks die door ouders/verzorgers worden aangeschaft, kunt u hiervoor geen gebruik maken van technische 

ondersteuning op school. Deze ondersteuning kunnen wij alleen bieden voor de modellen die via de The Rent 

Company worden besteld. Als u er toch voor kiest om zelf een notebook aan te schaffen, beschrijven we hieronder 

op hoofdlijnen een beeld van de minimale systeemeisen. 

 

Minimale systeemeisen notebook 

Wij vragen om een notebook met (tenminste) de volgende specificaties: 11,6 inch beeldscherm, Intel 4200 

processor, 4GB werkgeheugen en een minimale opslagcapaciteit van 128GB. De notebook moet voorzien zijn van 

een Windows 10 besturingssysteem. De maximale grootte van een notebook mag 15,6 inch zijn. Deze notebook 

moet inclusief de hoes in een gangbare (school)rugzak passen. De batterijduur moet dusdanig zijn dat de notebook 

gedurende een gehele lesdag te gebruiken is zonder tussendoor opladen (gemiddeld 7-8 uren). 

 

Software 

Alle leerlingen beschikken over een licentie van Office-365, deze wordt door de school aangeleverd en hoeft u dus 

niet zelf aan te schaffen. 

 
  



 

*Op de notebook moeten minimaal de volgende programma’s zijn geïnstalleerd: 

 Besturingssysteem Windows 10 (OEM licentie) - met de meest recente update  

 Microsoft .netfx 3.5 

 Chrome browser 

 Adobe Flash 

 Adobe reader 

 Java Runtime 

 VLC media player 

 7-zip 64x 

 Media player classic 

* Het is mogelijk dat door wijzigingen vanuit de software ontwikkelaar het niet meer mogelijk is om een applicatie 

te installeren. Wanneer er (extra) software nodig is voor een vakles, dan zal de leerling hierover tijdig geïnformeerd 

worden.  

 

Bij aanvang van het schooljaar 

Op maandag 24 augustus krijgt uw zoon/dochter op school een handleiding waarmee u thuis, zelfstandig, de 

notebook kunt koppelen aan het programma Intune. 

 

Beheer via Intune 

Om de notebook optimaal in te kunnen zetten voor onderwijsdoeleinden, werkt de school met het programma 

Intune. Hiermee kan de school specifieke apps beheren. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie 

op de notebook van uw zoon/dochter, noch kunnen wij media (foto’s, video’s etc.) of locatiegegevens raadplegen. 

Ook zullen wij onze beheermogelijkheden beperken tot het fysieke schoolterrein. Wij zullen buiten schooltijden (na 

16.30 uur) geen invloed uitoefenen op de notebook.  

 

De notebook kan gewoon verbinden met uw thuisnetwerk en u kunt eveneens uw eigen software installeren op de 

notebook. Wij kunnen als school uitsluitend de door ons geplaatste software en instellingen beheren. Wanneer uw 

zoon/dochter de schoolloopbaan bij het Carolus Borromeus College beëindigt en de notebook behoudt, zullen wij 

de notebook ‘vrijgeven’ en loskoppelen van Intune. 

 

Toch bestellen bij The Rent Company 

Heeft u nog geen notebook gekocht en wilt u de opties bij The Rent Company nog eens bekijken? Dat kan. Bij The 

Rent Company kunt u een notebook huren en kopen. In beide situaties geldt dat u gebruik maakt van het Easy4u 

abonnement, dat een zekerheidspakket omvat voor schade en diefstal. Tevens zijn de notebooks geïnstalleerd en 

klaargemaakt voor gebruik binnen de school.  

 

  



 

Nog een keer alle voordelen van het Easy4u abonnement bij The Rent Company op een rij:  

 De notebooks zijn extra stevig, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en de modellen zijn in samenspraak 

tussen The Rent Company en het Carolus vastgesteld. Zo heeft uw zoon/dochter altijd de juiste notebook; 

 Op school is bij reparatie een leennotebook beschikbaar; 

 U hoeft zelf geen softwarepakketten aan te schaffen, dit is vooraf met de school afgestemd en een 

basisinstallatie is al op de notebook geïnstalleerd bij uitlevering; 

 In het Easy4u zekerheidspakket zit een schade-en diefstaldekking* (*mits sporen van (in)braak), met een 

beperkt eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis (max. 3x gedurende de looptijd); 

 Standaard wordt bij het Easy4u abonnement een vochtwerende beschermhoes en oplader meegeleverd. 

 

Om u een goede indruk te geven van The Rent Company en het Easy4u abonnement, kunt u een animatiefilmpje 

bekijken. In dit animatiefilmpje is uitleg over de prijsopbouw van het Easy4u abonnement opgenomen, zowel bij de 

opties huur als koop. Let op! Dit is als voorbeeld uitgelegd voor één type, de prijzen van de overige modellen wijken 

uiteraard af van model in de video).  

Klik daarvoor op onderstaande link (indien het niet werkt, gebruik dan de CTRL-toets en klik met de muis op de 

link): 

 Klik hier om de video's te bekijken 

https://easy4u.nl/nl/info?code=1E5ZGW8 

 

 

Vanaf dit moment kunt u inloggen op onze eigen 'webshop' van The Rent Company en een notebook bestellen. 

We raden u aan om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 juli een bestelling te plaatsen in deze webshop, om er zeker 

van te zijn dat de notebook tijdig geleverd kan worden. Klik daarvoor op de link in bijgevoegde bestelflyer. In deze 

bestelflyer is tevens nog een overzicht opgenomen van de modellen waar u uit kunt kiezen, alsmede de definitieve 

prijzen bij huur- en koopoptie inclusief de looptijden.  

 

Het bestellen via de webshop gaat heel eenvoudig. De stappen die u hiervoor dient te doorlopen, worden op de 

flyer nogmaals toegelicht. Uiteraard helpt The Rent Company u graag bij vragen/problemen. U kunt hen bereiken 

via 085 003 61 50 of via help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl. 

Een overzicht van de veel gestelde vragen omtrent het werken met notebooks is ook terug te vinden op de website 

van school via carolus.nl/onderwijs/onderwijs-op-het-carolus/digitalisering-op-het-carolus/  

 

Tot slot 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de aanschaf en werkwijze van de notebooks voor het nieuwe 

schooljaar. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de 

afdelingsleider van uw zoon/dochter. 

 

  

https://easy4u.nl/nl/info?code=1E5ZGW8&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=1E5ZGW8
mailto:help@rentcompany.nl
https://rentcompany.nl/
https://carolus.nl/onderwijs/onderwijs-op-het-carolus/digitalisering-op-het-carolus/


 

Tot slot wensen we u een goede vakantie toe en zien we ernaar uit om uw zoon/dochter na de zomervakantie op 

het Carolus te mogen begroeten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevr. M. van Lierop    B. Dictus    Mevr. E. Vermeulen  

Afdelingsleider     Afdelingsleider    Afdelingsleider 

1 mavo-plus    1 havo    1 havo/vwo 

1 mavo/havo         1 gymnasium 

         1 Xs 

 

 

Bijlage: Informatie- en bestelflyer 

 


