Betreft: Aanschaf Chromebook en digitaal betalen
Venlo, 7 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw dochter of zoon start na de zomervakantie als brugklasleerling op een van onze drie
campussen in Venlo. Dingen gaan veranderen en het lesaanbod van een middelbare school
is anders dan op een basisschool.
Chromebook bestellen
Naast schoolboeken wordt ook veel lesstof digitaal aangeboden. Om leerlingen toegang te
geven tot de digitale lesstof, is het zinvol dat uw kind vanaf de start van het schooljaar 20202021 beschikt over een Chromebook.
Van belang is dat het Chromebook voldoet aan een aantal specificaties. Daarnaast zijn
zaken als snelle reparatie en vervanging bij reparatie, verzekering, kopen of huren, de
mogelijkheid om gespreid te betalen en natuurlijk de prijs belangrijke afwegingen voor u.
Daarom hebben de OGVO-scholen afspraken gemaakt met een leverancier over een
vrijblijvend aanbod dat deze u mag doen. In de bijgevoegde folder treft u meer informatie
aan over het vrijblijvende aanbod dat The Rent Company u doet. Vanzelfsprekend mag u
ook elders een Chromebook aanschaffen. Alleen kunt u dan geen aanspraak maken op de
voordelen van het genoemde aanbod.
Datum bestellen
Mocht u bij The Rent Company willen bestellen, dan kan dat via de link in de bijgaande
folder. Als u uiterlijk 31 mei bestelt, ontvangt uw zoon / dochter het Chromebook tijdens de
kennismakingsmiddag op 24 juni aanstaande. Een uitzondering daarop zijn de
brugklasleerlingen van het vmbo van het Valuascollege. Zij ontvangen het Chromebook
tijdens de introductieweek bij de start van het nieuwe schooljaar.
Bestelt u ná 31 mei, dan ontvangt u het Chromebook later. De school bericht u daarover. Let
daarbij wel op dat u in dat geval uiterlijk 31 juli bestelt. Anders betaalt u namelijk € 19,95 aan
administratiekosten.
Kunt u de aanschaf van een Chromebook niet betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk - in
ieder geval vóórdat u een Chromebook bestelt - contact op met school. Samen kijken wij
dan naar de mogelijkheden. U kunt ook contact opnemen met de Stichting Leergeld of de
Stichting Kinderhulp.

Inloopavond
The Rent Company organiseert aanvullend een inloopavond voor ouders. Deze avond is
specifiek voor ouders die hinder ondervinden bij het bestellen van het Chromebooks. Er
wordt dus geen aanvullende informatie over de apparaten verstrekt. The Rent Company is
op 2 juni tussen 18.30 en 20.30 uur in de aula van College Den Hulster aanwezig om u te
ondersteunen bij het bestelproces.
Digitaal betalen op de scholen van OGVO
Leerlingen van OGVO kunnen producten in de kantine, uit de automaten én printopdrachten
alleen nog maar digitaal betalen. Contant geld wordt niet meer geaccepteerd. Leerlingen van
College Den Hulster gebruiken de schoolpas voor het printen en gebruiken de pinpas van de
bank in de kantine. De schoolpas kan opgewaardeerd worden via de website
opwaarderen.ogvo.nl. Door in te loggen met het ICT-account van uw zoon / dochter kunt u
via iDeal een bedrag koppelen aan de pas. Vervolgens kan hiermee betaald worden. De
betaling via iDeal kan ook via de rekening van de ouders verlopen. Mocht de pas verloren
gaan of stuk raken, dan kan de leerling tegen betaling op school een nieuwe pas aanvragen.
Zo raakt het opgewaardeerde tegoed niet verloren. Bij verlies / diefstal is het natuurlijk wel
van belang dat de pas geblokkeerd wordt. Ook dit kan via de genoemde website.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over het werken met een Chromebook?
Dan verwijzen wij u naar de website van de school. Hier vindt u uitgebreide informatie en
antwoorden op veelgestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen met de ICT-coördinator
van de school. Deze helpt u graag verder:
voor College Den Hulster is dit Sjors Gijsbers, 0773590300, sgijsbers@ogvo.nl

Met vriendelijke groet,
College Den Hulster

