Betreft: Bestel informatie notebook

Heerhugowaard, mei 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste toekomstige brugklasleerling van Johannes Bosco,

Ook komend jaar werken we met een notebook in de brugklas. Hieronder ontvangt u informatie over
de aanschaf van een notebook en onze samenwerking met computerleverancier Vitasys.
Digitaal leren
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden
digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (ELO) op onze school
steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin
we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we
onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal
praktijk is.
Notebooks op het Trinitas College
Sinds drie jaar werken we in de brugklassen van het Trinitas College met een notebook voor iedere
leerling. Vanuit de brugklas nemen de leerlingen hun notebook mee naar de volgende leerjaren. Het
notebook is zowel thuis als op school te gebruiken en is eigendom van de leerling/ouders.
Aanschaf notebook
We hebben een aantrekkelijke overeenkomst gesloten met onze computerleverancier Vitasys.
Hierbij lopen de bestel- en betaalprocessen via Vitasys die ook de notebook en services leveren.
Het notebook is speciaal gemaakt voor het onderwijs, voorzien van bijbehorende software en wordt
geleverd in een hardcoverdraagtas. U heeft de mogelijkheid om het notebook ineens te betalen of
via huurkoop gespreid over 48 maanden. Het Trinitas College neemt in de vorm van een
stimuleringsbijdrage van € 125,- een groot deel van het servicepakket voor haar rekening, welke al
van de totaalprijs is afgetrokken.
Dit servicepakket bestaat uit:
1) HP garantie gedurende 48 maanden.
2) Vitasys Premium Service gedurende 48 maanden.
3) Service. Op beide locaties is de gehele week een helpdesk aanwezig voor dienstverlening.
4) In geval van een reparatie ontvangt de leerling een vervangend notebook.
5) Softwarepakket. Het softwarepakket Microsoft Office 365 (met o.a. de programma’s Word, Excel,
OneNote en PowerPoint) waarmee op school wordt gewerkt, staat reeds op de laptop
geïnstalleerd (de licentie is geldig gedurende de schoolperiode van de leerling).

Met de aanschaf van dit notebook verzekert u zich van een goed werkend notebook, speciaal gericht
op het onderwijs en ’leerlinggebruik’, met een optimaal aanvullend servicepakket. De specificaties en
prijzen vindt u in bijlage 1.
De webshop is geopend vanaf 15 mei. Bestellen kan tot 1 juli. De levering van de laptop vindt plaats
in de laatste week van de vakantie op het thuisadres. Bestellen kan via de onderstaande link:
https://vitasys.nl/trinitascollege/
Bij het bestellen van het notebook heeft u het leerlingnummer nodig.
Het leerlingnummer is:
Voor alle vragen / opmerkingen kunt u mailen naar de helpdeskmail (helpdesk@trinitascollege.nl).

Aanvullend
Het is ook mogelijk dat de leerling een eigen notebook meebrengt, indien deze voldoet aan bepaalde
technische specificaties, zodat er op school mee gewerkt kan worden.
Deze systeemeisen zijn terug te vinden in bijlage 2. De licentie voor Office 365 krijgt de leerling van
school (gedurende de schoolperiode). De leerling kan het officepakketzelf installeren op de eigen
laptop. Hiervoor is een instructie beschikbaar bij onze helpdesk.
Voor ouders die aantoonbaar minderdraagkrachtig zijn bestaat er een betalingsregeling.
Bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook wordt een passende oplossing gezocht.

We hopen u bij dezen voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u uiteraard met ons
contact opnemen.

Aad de Vries
Adjunct-directeur Johannes Bosco
a.devries@trinitascollege.nl
(072) 5741021

BIJLAGE 1:
Het door Vitasys aangeboden HP x360 Probook.

HP x360 Probook 11inch G5 EE laptop (model 2020)
Processor:
Intel CPU Pentium Silver N5030 (4MB Cache, 1.1GHz)
Werkgeheugen:
4GB DDR4-SDRAM
Harde schijf:
128GB SSD
Beeldscherm:
11.6" IPS 1366 x 768 Touchscherm (Gorilla glas • Krasvrij en super
sterk)
Grafische kaart:
Intel UHD Graphics 605
Wifi:
5 Ghz (802.11a/b/g/n/ac)
Behuizing:
Extra sterke scharnieren en voorzien van rubberen stootrand
Besturingssysteem: Windows 10 Pro 64-bit
De notebook wordt geleverd inclusief beschermende opberghoes en muis

Betaling totaal bedrag in één keer bij aanschaf (schooljaar 2020/2021):
Omschrijving
Prijs hardware
HP garantie, Vitasys Premium Service en
accessoires
Stimuleringsbijdrage school

HP Probook X360 G5 Educatie Editie
€ 510,93
€ 173,07
€ -125,00
€ 559,00

Totaal
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Huurkoop: Betaling in 48 termijnen (schooljaar 2020/2021):
Omschrijving
Prijs hardware
HP garantie, Vitasys Premium Service en
accessoires
Stimuleringsbijdrage school
Bijkomende kosten huurkoop

HP Probook X360 G5 Educatie Editie
€ 510,93
€ 173,07

Betaling per maand HP Probook X360 G5 op basis
van 48 maanden

€ -125,00
€ 30,44
€ 12,28

Alle bedragen zijn inclusief BTW

De eerste betaling in de webshop omvat een wettelijk verplichtte borg van € 50,-.
Na einde looptijd heeft u de keuze:
- De laptop terug sturen naar Vitasys en de €50,- borg retour ontvangen minus de kosten van
datawipe à €20,-.
- De laptop behouden waarbij de borg komt te vervallen.

Algemeen
Services en accessoires
HP garantie, Vitasys Premium Services en accessoires (hoes en muis) zijn verplicht.

Premium Service
Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico van € 50,- per schade- of diefstalgebeurtenis
Dit geldt tot maximaal 3 gevallen. Daarna krijgt de koper een volledige prijsopgave.

BIJLAGE 2:
Waar moet een (eigen) laptop aan voldoen

Onderdeel
Beeldscherm

Dat betekent in de praktijk:
➢ Het scherm heeft een diameter van 11 inch.
➢ Een helder beeld, ook bij daglicht.
➢ Touchscherm is optioneel.

Batterij / Accu

Dat de accu minimaal 8 uur meegaat (een schooldag).
Denk er aan elke avond het apparaat op te laden zodat jij en je
notebook vol energie op school komen.

Opslag
In het notebook zit minimaal een 128 GB SSD. Daarnaast kan je
je gegevens in de Cloud opslaan.
Werkgeheugen
Het notebook is voorzien van minimaal 4GB intern geheugen.
WIFI

Tasje

Het notebook is voorzien van een moderne netwerkkaart die de
5GHz snelheid aan kan. Op school werken we met een snel
draadloos netwerk (5GHz).
Het is verstandig om het notebook te vervoeren in een
hardcover case, zodat het apparaat tegen een val en breuk
beschermd zijn.

Besturingssysteem
Het notebook is voorzien van Windows 10.

Software
Office 365 (het betreft o.a. Word, Excel en PowerPoint).
Dit pakket is gratis via school te installeren.

