(Printversie)

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Om de Chromebook in ontvangst te nemen, moet uw kind de volgende, bijgevoegde documenten
overhandigen in de mediatheek van de school:
-

Een ingevuld en ondertekend keuzeformulier.
o Op dit formulier geeft u aan welke optie u kiest.
Een ingevulde en ondertekende huurovereenkomst .
o Deze levert uw kind in als u kiest voor de optie ‘huur’.

Wanneer u gebruikmaakt van financiële ondersteuning door een instantie1, dan dient daarvan een
schriftelijk bewijs te worden getoond bij het in ontvangst nemen van de Chromebook.
Zonder bovengenoemd(e) document(en) wordt de Chromebook niet meegegeven!
De huurkosten worden verdeeld over een looptijd van vier jaar. Gedurende die periode garandeert
Het Rhedens de werking van de Chromebook (bij normaal gebruik). U wordt dus ontzorgd en de
kosten van onderhoud en reparaties komen ten laste van de school. U betaalt in het eerste
gebruiksjaar €130,- (€ 65,- huur + € 65,- eenmalige borgsom); in het 2e en 3e jaar betaalt u € 65,huur. In het 4e jaar betaalt u niets: de huur wordt dan verrekend met de borgsom. Voor informatie
over hoe wij omgaan met gebruikersschade, diefstal of onzorgvuldig gebruik van de Chromebook
verwijzen wij naar artikel 9 uit de Huurovereenkomst Chromebook 2021 waarvan u een exemplaar
heeft ontvangen en die tevens te downloaden is via onze website www.hetrhedens.nl.
Mocht u vragen hebben, dan verwijzen we u graag naar de veel-gestelde-vragenpagina (FAQ) op
onze website, te vinden onder Chromebooks.
Met vriendelijke groet,

De locatiedirecteur

Keuzeformulier Chromebook
Op dit formulier geeft u aan welke optie u kiest voor het gebruik van een Chromebook.
Dit formulier wordt op school ingeleverd bij het in ontvangst nemen van de Chromebook.
Naam ouder(s)/verzorger(s):

_____________________________________________________________________

Naam leerling: ________________________________________________KLASNAAM

_______________________

Leerlingnummer: ___________________________________________________________________________________

 u kiest voor de optie ‘huur’ *
 u kiest voor ‘huur met financiële ondersteuning’ **
 u kiest voor de optie ‘uitleen’ ***
*

U ondertekent dan ook de Huurovereenkomst Chromebook. Uw zoon/dochter toont deze
op school bij het ophalen van de Chromebook. U krijgt een getekende kopie retour.

**

In sommige gevallen kan uw gemeente1 of de Stichting Leergeld1 in uw regio een deel van
de jaarlijkse huurkosten overnemen. Wanneer u in aanmerking komt voor financiële
ondersteuning door een van deze instanties, dient hiervan een schriftelijk bewijs te worden
getoond bij het in ontvangst nemen van de Chromebook. Wij nemen vervolgens contact op
met de betreffende instantie en maken afspraken over facturering van een deel van de
huurkosten. Meer informatie over de Stichting Leergeld vindt u op onze website. U dient
ook de Huurovereenkomst Chromebook te ondertekenen. Uw zoon/dochter toont deze op
school bij het ophalen van de Chromebook. U krijgt een getekende kopie retour.
1)

***

Gemeente Zutphen, Gemeente Brummen, Stichting Leergeld Doesburg, Stichting Leergeld Arnhem e.a.

Een leen-Chromebook moet vóór de les opgehaald worden in de mediatheek en na
de laatste les van die schooldag daar ook weer ingeleverd worden. Een leen-Chromebook
mag onder geen beding mee naar huis worden genomen!

Let op! Het ‘Protocol gebruik e-mail, internet en social media’ is op elke keuze van toepassing. Dit
protocol is te downloaden op www.hetrhedens.nl. De leerling verklaart kennis te hebben genomen
van dit protocol en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Plaats:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Paraaf leerling:

Datum:

