Steenwijk,

31 mei 2018

Aan:

ouders/verzorgers van de toekomstige leerlingen voor het schooljaar 2018-2019

Betreft:

Bestellen device

Beste ouder/verzorger van onze nieuwe eerste klas leerlingen,
Voor de meivakantie heeft u van ons een e-mailbericht gekregen over de invoering van een device.
We hebben u geïnformeerd over de onderwijskundige doelen die we willen bereiken, met behulp van
het device. Ook hebben we u geïnformeerd over het type device, de kosten en de
betalingsmogelijkheden. Deze brief is na te lezen op onze website, via het menu van de locatie,
Ouders, ICT, iPad/device (of via > deze link).
The Rent Company
In dit e-mailbericht informeren we u over de manier waarop u het device kunt bestellen. Dit kan bij
onze nieuwe partner The Rent Company (TRC). We bieden hetzelfde aan als Eekeringe en het Linde
College, de andere scholen binnen de stichting voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
(SVOSW). U mag ook een ander device laten gebruiken door uw zoon of dochter. Dat device moet
wel op ons netwerk passen en geschikt zijn voor het gebruik in de klas. De specificaties hebben we op
> deze pagina omschreven.
Bestelinformatie
TRC heeft ontzorging van ouders en school hoog in het vaandel staan. Daarom is het aanbod zowel
bij koop als huur (36 of 48 maanden) inclusief een service- en verzekeringspakket. Alle informatie
vindt u in de bijgevoegde folder. De genoemde prijzen zijn inclusief een stimuleringsbijdrage van
school van € 100. Deze bijdrage geldt alleen als u het aangeboden product via TRC bestelt. We
verzoeken u vóór 31 juli 2018 te bestellen, zodat u zeker bent van levering bij de start van het nieuwe
Schooljaar. De devices worden op dinsdag 4 september via school geleverd. We zullen dan ook zorg
dragen voor de installatie van het device. > Ga naar de bestelfolder. (Link via mail ontvangen!)
Tot slot
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit e-mailbericht
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van de school (0521-514137) of
via e-mail door op de naam van onderstaande afdelingsleider te klikken. Voor vragen over de
bestelprocedure kunt u terecht bij de klantenservice van TRC via 085 – 0036150 of
help@rentcompany.nl.
Met vriendelijke groet,

mevrouw Gerrits, afdelingsleider a.i. Junior College, klas 1
mevrouw Abrahams, afdelingsleider Praktijkonderwijs
de heer Wouda, afdelingsleider voortgezet speciaal onderwijs
de heer Vossebelt, afdelingsleider Vakcollege vmbo

Nota bene:
Dit is een no reply e-mail. Als u wilt reageren, klikt dan op de naam van de desbetreffende
afdelingsleider hierboven.

