
EEN LAPTOP OP DE RING VAN PUTTEN
Informatie voor ouders/verzorgers van aankomende brugklasleerlingen 

In het hedendaagse onderwijs is het gebruik van ICT allang niet meer weg te

denken. Daarom hebben de leerlingen die in 2022 op De Ring van Putten in de

brugklas starten een eigen laptop nodig. 

De Ring, klaar voor jouw toekomst 

ICT maakt in allerlei vormen deel uit van ons leven: zowel privé als op het werk en

voor studie. Of het nu een smartphone, tablet of laptop is, er gaat geen dag voorbij

zonder het gebruik van een van deze apparaten. Omdat wij op De Ring onze leerlingen

voorbereiden op hun toekomst, maakt ook ICT daar deel van uit. 

Iedereen is uniek

Het is de missie van De Ring om rekening te houden met uitdagingen en interesses van

onze leerlingen. Om dat efficiënt te kunnen doen, is het noodzakelijk gebruik te maken

van de mogelijkheden die ICT biedt. Alleen op die manier kan tijdens de les -én

daarbuiten- lesstof op het juiste niveau worden aangeboden en in de vorm die bij de

leerling past. Dat kan voor iedereen anders zijn, ICT maakt dat mogelijk.

Digitale lesmethoden 

Vrijwel alle moderne schoolboeken hebben een digitale component. Zo kunnen

leerlingen zelf diagnostische toetsen maken en vaststellen welke herhaling, verdieping

of extra lesstof voor hen geschikt is. 

Dit helpt leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

De laptop op De Ring van Putten 

Alle leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 in de brugklas van De Ring van Putten

starten, hebben een eigen laptop nodig. Deze zullen ze al hun jaren op De Ring blijven

gebruiken. Onze school werkt samen met The Rent Company, een bedrijf dat op veel

scholen in Nederland laptops aan ouders levert. 

The Rent Company stelt de juiste laptop samen, deze kunnen ouders voor hun kind

kopen of huren. 

Schoolboeken 

De leerlingen krijgen les uit schoolboeken, de

laptop gebruiken wij als hulpmiddel. Zoals op

alle scholen in Nederland hoeven ouders voor

het gebruik van de schoolboeken niets te

betalen en zijn digitale leermiddelen wel voor

rekening van de ouders. 



Wat kost het? 

Indicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden: 

- Koop: € 600,00  eenmalig

- Huur: € 17,50 per maand, met een driejarig contract en een borg van €150,00. Na afloop

van de huurovereenkomst kan de laptop weer worden ingeleverd en ontvangt u de borgsom

terug. Een optie is de laptop te houden en de borgsom niet terug te krijgen. Zowel koop als

huur is inclusief een servicecontract en verzekering. 

Bij storing en schade van de laptop worden leerlingen snel geholpen. Zij leveren hun laptop

op school in voor reparatie en ontvangen een leenlaptop. 

Zie ook de folder van The Rent Company. 

Mijn kind heeft al een laptop 

Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat leerlingen gebruik maken van een laptop die

voldoet aan de eisen die de school eraan stelt om zo de toepassingen en programma’s van

de school te kunnen gebruiken. Dat houdt in dat het een Windowslaptop moet zijn met een

recent besturingssysteem, geen Chromebook of tablet. Bij storingen of defecten kunnen

leerlingen met een eigen laptop géén gebruik maken van de ondersteuning en de

omruilservice die The Rent Company aanbiedt. Overleg met de school indien u uw kind een

eigen laptop zou willen laten gebruiken. 

Stichting Leergeld 

The Rent Company werkt samen met Stichting Leergeld. Deze stichting biedt financiële

ondersteuning aan ouders die daarvoor vanwege hun persoonlijke omstandigheden in

aanmerking komen. www.leergeld.nl. 

Is het verplicht? 

Op De Ring van Putten heeft een leerling die in 2022 in de brugklas start een laptop nodig.

Een leerling die niet over een aangeschafte, gehuurde of eigen laptop kan beschikken, kan

er dagelijks een van de school lenen. Deze leenlaptop wordt ’s morgens op school opgehaald

en na afloop van de laatste les weer op school ingeleverd. Deze laptop mag niet naar huis

worden meegenomen. 

Vragen? 

Mail The Rent Company

info@therentcompany.nl, of kijk op

www.therentcompany.nl. Voor vragen

over het gebruik van de laptop in de

klas kunt u een mail sturen naar

info@deringvanputten.nl.


