Keuzeformulier aanschaf notebook 2022-2023
Voor- en achternaam leerling: Vul in
E-mail ouder(s)/verzorger(s): Vul in
Aangemeld voor:
☐ mavo
☐ havo

☐ kansklas vwo

☐ vwo

☐ domeinonderwijs

Alle leerlingen in de brugklas werken met een notebook als ondersteuning tijdens het onderwijs op school.
Er zijn vier keuzemogelijkheden:
Optie 1: Aanschaf notebook via (school) The Rent Company

☐

Wij kiezen voor aanschaf via The Rent Company.
Bij dit bedrijf heeft het Dr. Knippenbergcollege een notebook (Dell 11,6-inch Latitude 3120) geselecteerd, die
geschikt is voor gebruik binnen het onderwijs.
N.B. Indien uw zoon, dochter is toegelaten tot het Dr. Knippenbergcollege College wordt uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum van uw zoon of dochter gedeeld met The Rent Company.
Belangrijk: dit is dus nog geen bestelling. U ontvangt later van ons (naar verwachting medio juni) de
bestelinformatie van school. U dient zelf een notebook te bestellen in een speciaal daarvoor ingerichte
webshop van The Rent Company. Door deze brief te ondertekenen geeft u de school toestemming om
bovenstaande gegevens door te sturen naar The Rent Company.

Optie 2: Eigen aanschaf notebook

☐

Ik kies ervoor om zelf een notebook aan te schaffen of heb deze reeds in bezit.
Ik geef hiermede de school toestemming om deze notebook gebruiksklaar te maken.

Optie 3: Aanschaf notebook via Stichting Leergeld
☐

Wij komen in aanmerking voor een vergoeding van € 350,00 van Stichting Leergeld.

Optie 4: Leen notebook van school

☐

Ik kies voor een leen notebook van school.
Deze optie is bedoeld voor leerlingen waarvan ouders afzien van aanschaf eigen notebook. Dan zorgt de
school voor een leen notebook die gebruikt kan worden op school. De leerling haalt de notebook dan ’s
ochtends op en levert deze weer in als de lessen voorbij zijn. De notebook mag niet mee naar huis.

Datum Vul in

Handtekening ouders, verzorgers Vul in

Wij verzoeken u dit formulier uiterlijk donderdag 31 maart in te leveren bij de receptie van de school of via email te sturen naar: notebooks@drknippenbergcollege.nl

