
Eigen aanschaf (BYOD): 

Indien u toch liever zelf een tablet of laptop wilt aanschaffen buiten The Rent Company om, dient u
rekening te houden met een aantal zaken.   

 Het apparaat dient aan de volgende eisen te voldoen:
o Besturingssoftware: Windows 10
o Beeldscherm: minimaal 11.6-inch
o Processor: minimaal een Intel ® Celeron Quad Core processor
o Draadloze netwerkkaart: ac, g of n Werkgeheugen: minimaal 4 GB intern geheugen
o Videokaart: minimaal Intel UHD graphics
o Harde schijf: minimaal 128 GB SSD

 De ICT-Servicedesk kan geen ondersteuning bieden wanneer er problemen zijn met het
apparaat.

 De leerling dient ‘Administrator’ rechten te hebben op zijn of haar eigen apparaat.

 Noodzakelijke informatie wordt door school gepubliceerd door middel van handleidingen op
het leerlingenportaal van de school.

 De laptop of tablet gaat meerdere keren per dag in en uit de tas. Het dient een stevig
apparaat te zijn met een stevige beschermhoes.

 Bij het werken met digitaal materiaal blijkt de meerwaarde van een touchscreen.

 Alle leerlingen krijgen op school een Office365-account, hiermee kunt u zelf de software op
het apparaat installeren. U hoeft geen apart softwarepakket aan te schaffen.

 U dient er zelf voor te zorgen dat het apparaat op de eerste schooldag gebruiksklaar is.
Indien de ouder of leerling geen tot weinig computerkennis heeft, adviseren wij om een
apparaat bij The Rent Company af te nemen om het digitale onderwijs voor de leerling zo
soepel mogelijk te laten verlopen.

 In tegenstelling tot een apparaat van The Rent Company, kan geen gebruik worden gemaakt
van de standaard schoolinstellingen die afgestemd zijn op gebruikersgemak.

Zoals hierboven beschreven wordt, is het belangrijk dat het apparaat over een Windows 10 
besturingssysteem beschikt. Uit onderwijskundig oogpunt is er voor een Windows 10- apparaat
gekozen. De lessen die tijdens het vak digitale geletterdheid worden gegeven sluiten hierop
aan. 


