
 

 

Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers, 

 

De afgelopen twee schooljaren is gebleken wat de waarde is van digitaal onderwijs. Om de 

ontwikkeling van digitale kennis en vaardigheden van leerlingen verder te versterken, hebben 

we gekozen om sinds schooljaar 2021-2022 in elke brugklas van Lyceum Ypenburg naast 

schoolboeken ook met laptops te werken. Hiermee heeft de leerling altijd en overal toegang tot 

zijn of haar digitale leermiddelen. We noemen dat op Lyceum Ypenburg: de één-op-één laptop 

(kortweg: “1:1 laptop”). Dit betekent dat iedere brugklasleerling de beschikking moet hebben 

over een eigen laptop vanaf de eerste schooldag: dinsdag 23 augustus.  

 

Om er zeker van te zijn dat uw zoon of dochter met een laptop werkt die voldoet aan onze 

technische eisen, zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Via The Rent 

Company kunt u een laptop huren of kopen met een uitgebreid zekerheidspakket voor service, 

garantie en schade- en diefstaldekking. Uw zoon of dochter is altijd verzekerd van een 

werkende laptop in de klas; u heeft er geen omkijken meer naar. 

 
Wat zijn de voordelen van een laptop van The Rent Company? 

 De laptops zijn door onze school geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het 

juiste ‘device’. 

 De school betaalt € 100,- mee aan elke laptop, daardoor is de prijs-

kwaliteitsverhouding optimaal. 

 Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 

 De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de 

laptop. 

 Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 

 Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

 

Alles over het bestellen 

Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de 

bijlage van deze brief. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u 

te helpen bij het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de webshop 

van The Rent Company. Aanvullende informatie vindt u op een speciale pagina Easy4u. De 

code die u daar kunt invullen is: H9UYP24. 
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Hier is alles terug te vinden over de laptop van The Rent Company en het Easy4u 

zekerheidspakket. 

 
Goed om te weten 

Bestelt u de laptop voor uw kind bij The Rent Company voor 31 juli a.s., dan bespaart u op de 

administratiekosten. Uw zoon of dochter ontvangt de laptop dan op 23 augustus tijdens de 

introductiedag bij ons op school. 

Onze school verstrekt zoals gezegd een stimuleringsbijdrage van €100,- per laptop, daardoor 

zijn de huur- en koopprijzen via The Rent Company relatief laag. Voor een verdere 

tegemoetkoming in de kosten kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld (zie ook: 

https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag). Mochten de aanschafkosten uw draagkracht te 

boven gaan dan verzoeken wij u contact op te nemen met de afdelingsleider van uw zoon of 

dochter. 

 

Hoewel wij dit niet adviseren, kunt u kiezen voor een eigen laptop. Controleert u dan even of 

deze voldoet aan de specificatie-eisen die we stellen aan de 1:1 laptop. Deze staan vermeld 

in de folder van The Rent Company bij deze brief. Een Chromebook raden wij nadrukkelijk 

af. Let wel: bij een eigen gekozen laptop kan de school geen service bieden en is de 

stimuleringsbijdrage niet van toepassing.  

Mocht u er toch voor kiezen om een eigen device aan te schaffen dan moet deze aan 

de volgende systeemeisen voldoen: 

- Minimaal Windows10 of Windows11 en volledig geüpdatet systeem 

- Verplicht virusscan: minimaal Windows Defender actief hebben draaien (dit is een 

   standaardonderdeel binnen Windows10 en Windows11.  

Advies is om een losse virusscan aan te schaffen, denk hierbij aan McAfee, Norton, Kaspersky) 

 

Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft over het bestellen van de laptop, dan kunt u direct contact opnemen 

met The Rent Company via 085-003 61 50 of mail naar  help@rentcompany.nl. Ook kunt u een 

vraag stellen via de chat op  www.rentcompany.nl. U kunt uiteraard ook even bellen of mailen 

naar school. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Namens het team van Lyceum Ypenburg, 

 

Petra Molegraaf (mlg@lyceumypenburg.nl) - afdelingsleider mavo 

Michelle Stouten (sto@lyceumypenburg.nl) – afdelingsleider 1 en 2 havo/vwo 
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