Alle brugklassers werken vanaf schooljaar 2017-2018 met een Chromebook met Education
ChormeOS Management Service licentie. Deze licentie geeft de school extra mogelijkheden bij het
aanbieden van onderwijs op maat.
Op deze pagina tref je een overzicht van veel gestelde vragen.
Kan ik beter kiezen voor een 4- of 5-jarig contract bij The Rent Company?
De keuze hangt af van het bedrag dat u maandelijks over hebt voor de huurkoopconstructie. Indien
dit geen rol speelt, adviseren wij een 4-jarig contract. Het Chromebook kan voor schoolse zaken
makkelijk 5 jaar mee, echter voor eigen gebruik zullen de wensen van uw kind mogelijk
veranderen in de loop der jaren.
Wat als het contract afloopt en mijn kind heeft nog 1 of 2 jaar onderwijs te gaan?
Na afloop van het contract kunt u het Chromebook (indien u deze overneemt) blijven gebruiken.
Kan ik beter kiezen voor een touchscreen of niet?
Het gebruik van een touchscreen is een soort vervanging van het gebruik van de muis. Advies
geven is lastig omdat dit persoonsgebonden is. Het is in ieder geval niet essentieel voor de les.
Kan het Chromebook tussentijds geruild worden voor een andere variant?
Het ruilen van het Chromebook is tussentijds niet mogelijk. Het is dus van belang goed na te
denken over de keuze voor een touchscreen of niet.
Je eigen Chromebook op het Zwijsen College
Waarom werk je bij ons op school met een Chromebook?
Thuis werk je vast al veel op de computer, dat is echt van deze tijd. Wij denken dat werken op een
computer in de toekomst steeds belangrijker wordt. Op het Zwijsen College sluiten we aan bij jouw
tempo en niveau. Dit noemen wij: ‘onderwijs op maat’. Met behulp van het Chromebook kan een
leraar opdrachten geven die bij jou passen en zien of je alles begrijpt. We denken dat je beter leert
en het leren ook leuker wordt als je kunt kiezen hoe je aan een opdracht werkt en er afwisseling is
in de les door met een boek en op een Chromebook te werken.
Hoef ik niet met een zware schooltas naar school?
Naast opdrachten op je Chromebook werk je bij (bijna elk vak) ook met boeken. Een voorbeeld is
dat je naast het tekstboek, je opdrachten op je Chromebook maakt en niet in een werkboek, dat
scheelt een boek in je tas!
Wat kan ik nog meer met een Chromebook?
Op je Chromebook kun je op elk moment van de dag in je agenda zien wat je cijfers zijn, wat het
opgegeven huiswerk is, wanneer je een toets hebt en wanneer je afwezig bent geweest. Bovendien
kun je met je medeleerlingen en de leraren mailen. Je kunt natuurlijk ook een PowerPointpresentatie maken, iets opzoeken of een (educatieve) game spelen of maken…!
Wanneer krijg ik mijn Chromebook?
Voor de zomervakantie bestellen je ouders/verzorgers het Chromebook bij The Rent Company B.V.
Aan het begin van het schooljaar worden de Chromebooks op school uitgereikt. We helpen je om je
Chromebook op te starten en leggen uit hoe het Chromebook werkt.
Is er WIFI op school?
Op het Zwijsen College is speciaal een nieuw draadloos en ook snel WIFI-netwerk aangelegd waar
de Chromebooks op werken. Overal in de school kun je online werken. Je kunt ook thuis met je
Chromebook op internet werken.
Chromebook
We gebruiken Google Chromebooks. The Rent Company B.V. heeft samen met ons een aantal
geschikte Chromebooks geselecteerd. Deze zijn van goede kwaliteit, gaan niet snel kapot en
hebben een lange accuduur die de hele dag meegaat. Het Chromebook laad je thuis op en neem je
met een opgeladen accu mee naar school.

Wat is The Rent Company B.V. en mag ik zelf kiezen waar ik mijn Chromebook koop?
The Rent Company B.V. is het bedrijf dat voor de school de Chromebooks verzorgt. Zij repareren
ook je Chromebook als deze kapot is als je ouders/verzorgers de bruikleenovereenkomst
afgesloten hebben. Je krijgt dan tijdelijk een leen-Chromebook zodat je direct verder kunt werken.
Je krijgt ook een stevige hoes en een verzekering.
Het is niet verplicht om je Chromebook via The Rent Company B.V. te bestellen.
We vinden het belangrijk dat de meeste leerlingen met hetzelfde type Chromebook werken. Dan
kunnen we er namelijk voor zorgen dat kapotte Chromebooks snel gerepareerd worden en je nooit
zonder zit.
Hoe kan het Zwijsen College helpen bij het aanschaffen van/de keuze voor een
Chromebook?
De schoolleiding adviseert gebruik te maken van de leverancier “The Rent Company B.V.”. Dit
bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verkoop/huurkoop van Chromebooks aan scholieren en kan
de juiste Chromebooks leveren en de werking ervan garanderen. Een belangrijk voordeel is dat zij
voor ons voldoende reserve-Chromebooks hebben. Als er onverhoopt problemen zijn met het
Chromebook dan bieden zij direct ondersteuning aan en indien nodig kan je gebruik maken van
een reserve-exemplaar. Daarnaast is het Chromebook verzekerd en uitgerust met een speciale
accu die de hele schooldag meegaat.
Welke keuzemogelijkheden biedt The Rent Company B.V. bij de aanschaf van een
Chromebook?
The Rent Company B.V. biedt de mogelijkheid om te kiezen uit twee verschillende Chromebooks.
Zodra er meer bekend is over de verschillende specificaties zal dat op deze website terug te vinden
zijn.
Is het Chromebook van mijn kind automatisch verzekerd via The Rent Company B.V.?
Het voordeel van het aanschaffen van een van een Chromebook bij The Rent Company B.V. is dat
het Chromebook automatisch is verzekerd.
Alle vragen over informatie die door The Rent Company B.V. is gegeven (Chromebooks, contract,
etc.) kunt u stellen aan The Rent Company B.V. via 073 523 14 80 of via www.rentcompany.nl.
Mijn kind neemt komend jaar een eigen device mee, dat niet via The Rent Company B.V.
is aangeschaft. Indien deze tijdens een les kapotgaat, kan mijn kind dan tijdelijk een
vervangend Chromebook van school krijgen?
Nee, alleen leerlingen die gebruik maken van het aanbod van The Rent Company B.V. krijgen een
vervangend Chromebook van dit bedrijf.
Wij maken al jaren gebruik van producten van Apple of Microsoft. Mag ik voor mijn kind
ook een device met een ander stuurprogramma aanschaffen?
We gebruiken Chromebooks met een Education ChromeOS Management Service licentie. Deze
licentie geeft de school extra mogelijkheden bij het aanbieden van onderwijs op maat. Om die
reden mogen de leerlingen geen gebruik maken van een device met een ander stuurprogramma.
Als u een Chromebook aanschaft via The Rent Company, dan zal het Chromebook bij uitlevering
reeds voorzien zijn van deze licentie. Indien u ervoor kiest om zelf een Chromebook aan te
schaffen, dan dient u ook zelf een licentie te kopen.
Mag een leerling zijn / haar Chromebook op school opladen?
Nee, dit is niet mogelijk. De Chromebooks die door The Rent Company B.V. worden geleverd zijn
voorzien van een accu die een hele schooldag meegaat.
Mogen er applicaties (apps) voor privé-gebruik op het Chromebook geïnstalleerd
worden?
Ja, dit is toegestaan. Houd er rekening mee, dat sommige apps op school niet gebruikt kunnen
worden, omdat de werking ervan binnen het gebouw van het Zwijsen College is uitgeschakeld.

Wat te doen als mijn kind de school voortijdig verlaat omdat het naar bijvoorbeeld een
andere school gaat?
Bij voortijdig schoolverlaten heeft de leerling de mogelijkheid het contract voortijdig te beëindigen.
Dit dient schriftelijk bij The Rent Company B.V. gemeld te worden. Ouders/verzorgers ontvangen
dan een schriftelijke bevestiging van de opzegging met daarin de einddatum en de instructies voor
het retour zenden van de goederen naar The Rent Company.
De kosten die bij voortijdig beëindigen gemoeid zijn staan gelijk aan het bij aanvang van de
huurovereenkomst betaalde borgbedrag.
“Ik vraag me af wat het effect is op de lange termijn als je als 12-jarige al zoveel uren
per dag achter een Chromebook vertoeft. De hersenen van een 12-jarige zijn nog lang
niet ontwikkeld en ik zou graag willen weten wat voor effect het vele werken achter een
Chromebook heeft voor kinderen in deze leeftijdsfase”
Als leerlingen lang in dezelfde houding achter een Chromebook werken, kunnen zij te maken
krijgen met lichamelijke klachten (RSI). Als school zijn we ons hier zeer bewust van en streven er
dan ook naar meer dan voldoende afwisseling op een dag aan te bieden. We willen u in dit kader
dan ook op de volgende punten wijzen:
1. Als school vinden we het belangrijk te monitoren wat de gevolgen van het werken met een
Chromebook zijn voor de leerlingen. “Gezond achter het Chromebook” is het uitgangspunt.
2. In de praktijk zitten leerlingen op school niet de hele dag achter het Chromebook. Ieder vak
biedt een variatie aan werkvormen aan, waarbij er sprake zal zijn van een afwisseling tussen lezen
in een boek, luisteren naar de leraar en werken met een Chromebook. Een heel lesuur alleen
werken met een Chromebook komt in de praktijk weinig voor. Om in werkhouding te variëren
kunnen leerlingen thuis ook werken aan een vaste computer of het Chromebook op een standaard
plaatsen en/of een losse muis aansluiten.
3. Naast de theoretische vakken worden er in de brugklas veel creatieve vakken aangeboden, zoals
lichamelijk opvoeding, tekenen, muziek en leefstijl.
4. Het aantal uren waarop een leerling achter een Chromebook zit, wordt voor een deel bepaald
door privécomputergebruik van leerlingen thuis (games, Twitter, etc.). Op het privégebruik in de
vorm van bijvoorbeeld games, heeft de school weinig invloed. Aangezien wij als school en
ouders/verzorgers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de begeleiding van onze
leerlingen en uw zoon of dochter, willen we u vragen om direct contact met de mentor op te nemen
als u vragen heeft of zich zorgen maakt over het computergedrag van uw zoon of dochter .
Besteden jullie als school aandacht aan de omgang met sociale media?
Als school zijn we actief bezig met leerlingen voor te bereiden op de omgang met sociale media. In
de mentorlessen en bij de lessen mediawijsheid wordt hier in ieder leerjaar aandacht aan besteed.

