
*  Type dat standaard wordt geleverd (onder voorbehoud) betreft 
Lenovo 300e met touch abonnement. 

*  Wil je een Chromebook met meer opties dan het standaard 
Chromebook, bijvoorbeeld een groter scherm, dan betaal je 
iets meer.

*  De definitieve eigen bijdrage voor verzekering en onderhoud 
die  ouders gaan betalen  is in juni bekend.

Leren op een manier die bij jou past
We hoeven niemand meer te vertellen dat we niet meer om 
digitale lessen heen kunnen. Maar daarnaast zijn er nog 
andere voordelen van digitaal onderwijs. Lessen en huiswerk 
kunnen we beter personaliseren. We kijken wat jij nodig hebt 
om goed te kunnen leren. Maatwerk dus. Het werken met 

de gangbare lesboeken wordt door het aanbod van digitaal 
lesmateriaal sterk verrijkt.

Samenwerking met The Rent Company
Voor levering, service en onderhoud van een Chromebook werkt 
Het Stedelijk Lyceum samen met The Rent Company. Wij geven 
aan wat onze wensen vanuit het onderwijs zijn. Op basis daar-
van maakt de The Rent Company een voorstel welke apparaten 
hiervoor het meest geschikt zijn. Zo weet je zeker dat het 
Chromebook prima aansluit bij wat je nodig hebt bij ons op school.

“Omdat iedere leerling ruimte én kans moet krijgen zich te ontwikkelen.”
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. Dat hebben we zeker de afgelopen tijd ervaren, waarin we veel 
afstandsonderwijs hebben geboden. Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedere leerling de ruimte én de kans krijgt om zich 
te ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen daar staan we voor. Voor komend schooljaar hebben we daarom een heel mooi aanbod 
ontwikkeld voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum:

Iedere nieuwe leerling die zich aanmeldt krijgt gratis een nieuw Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven 
bij te dragen zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud. Dit betekent rond de € 2,50 per maand voor een standaard 
Chromebook. 

Gratis 
Chromebook 
voor alle 

nieuwe 
leerlingen 



Waarom een Chromebook?
Een Chromebook 
• dat je bij The Rent Company bestelt is speciaal ontwikkeld 

voor het onderwijs.
• is extra stevig met verstevigde scharnieren en rubberen 

stootranden.
• is compact en daardoor makkelijk mee te nemen in je 

schooltas.
• heeft een batterij die een hele schooldag mee kan zonder 

op te hoeven laden. 
• is altijd voorzien van de juiste Wifi-kaart voor stabiel 

draadloos internet gebruik.
• is extra betrouwbaar door een vochtwerend toetsenbord
• wordt beheerd door Het Stedelijk Lyceum zodat er,  in 

tegenstelling tot een een eigen apparaat, examens op 
gemaakt kunnen worden.

The Rent Company zorgt bovendien voor een goede service 
(zoals een vervangend apparaat) en heeft eigen reparatiedienst. 
Bovendien ben je verzekerd voor schade en diefstal met een 
beperkt eigen risico van € 50 per gebeurtenis.

Hoe bestel ik een Chromebook?
Na jouw aanmelding en plaatsing bij een van de locaties 
van Het Stedelijk Lyceum ontvang je meer informatie 
over de voorwaarden en hoe je jouw Chromebook kunt 
bestellen. Heb je in tussenliggende tijd nog vragen, neem 
dan contact op  met de administraties van de locatie waar 
jij je aan gaat melden.

 


