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Beste leerling,

Wat leuk dat je volgend jaar op het Kennemer College Mavo gaat starten! Om ervoor te zorgen dat je 

goed van start kunt gaan, willen we je, voordat de zomervakantie begint, op je nieuwe school uitnodigen. 

Daarom nodigen we je uit om op woensdag 9 juni 2021 je nieuwe school te komen bezoeken. Leerlingen 

die op het moment van de uitnodiging les op de basisschool hebben, kunnen bij hun leerkracht van groep 

8 toestemming vragen om voor deze kennismaking vrij te krijgen. Deze kennismaking is speciaal voor de 

toekomstige leerling, ouders nodigen wij in september uit voor een ouderavond. Inmiddels hebben we ook 

wat aanmeldingen voor de reservedag op woensdag 16 juni. 

Klasindeling & kennismaking coach
Je  wordt om 14.30 uur verwacht in de aula. Dan hoor je ook bij wie je in de klas komt. We zorgen ervoor dat je 

in ongeveer een uur tijd kennis kunt maken met je coach, je klasgenoten en de school. De coronamaatregelen 

op de middelbare school zijn op dit moment van schrijven net even anders dan op de basisschool. Bij ons 

dragen de leerlingen namelijk een mondkapje. Zodra jullie bij ons aankomen zullen we jullie natuurlijk 

daaraan helpen herinneren. Hopelijk zijn we in augustus van deze maatregel af.

Werken met een laptop
Op het Kennemer College mavo werken alle brugklasleerlingen met een laptop. We vinden het belangrijk 

dat je bij ons op school goed leert werken met computers en internet. In de toekomst wordt ICT immers 

steeds belangrijker. Maar we doen het ook omdat we vinden dat ICT je helpt bij het leren zowel thuis als op 

school. Met behulp van de laptop kun je vaker in je eigen tempo of op je eigen niveau (mavo of havo) werken. 

Je kijkt je eigen werk na en als je het goed hebt gedaan, dan kun je meteen verder of je kunt naar de extra 

verdieping toe. Als je iets moeilijk vindt kun je juist een filmpje met extra uitleg bekijken. Ook kan je docent 
je op andere manieren laten leren. Kortom, ICT maakt het leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. 

Daarbij vinden we wel dat ICT één van de manieren is om dat te doen: wij vinden boeken namelijk ook 

belangrijk.

Aanschaf laptop via The Rent Company
Het Kennemer College mavo werkt samen met The Rent Company. Dit is een organisatie die voor veel scholen 

laptops inkoopt, waardoor de aanschaf van de laptops zeer gunstig is. De laptops worden aangeboden met 

een servicecontract en een verzekering. Door deze service kunnen wij jullie continuïteit in het onderwijs 

garanderen. Vanaf eind mei zou je samen met je ouders bij The Rent Company een bestelling kunnen 

plaatsen. De uiterste besteldatum bij The Rent Company is 30 juli 2021. Als je voor die tijd een bestelling 

doet, kan The Rent Company garanderen dat de laptop in de eerste schoolweek aan je overhandigd kan 

worden. De laptop zal voorzien zijn van de benodigde software. In de bijlage vind je een folder met meer 

informatie. De volgende selectie hebben we zorgvuldig voor u samengesteld: 

1. Easy4u 11,6 inch Lenovo 300e Celeron educatie notebook met touch scherm

2. Easy4u Dell 11,6-inch Latitude 3120 Pentium Silver educatie 2-in-1 convertible tablet

3. Easy4u 13.3 inch Latitude 3310 Pentium educatie notebook zonder touch scherm

4. Easy4u 13,3 inch Dell Latitude 3310 i3 educatie notebook zonder touch (aanbevolen TechMavo)

5. Easy4u 13,3 inch Dell Latitude 3310 i5 educatie notebook met touch (aanbevolen TechMavo)

Alle bovengenoemde modellen voldoen aan onze minimale eisen om goed onderwijs te kunnen volgen. 

Starten op het Kennemer College mavo

Minimale randvoorwaarden laptop
Wellicht hebben jullie thuis al een laptop. Deze moet dan wel aan 

een aantal eisen voldoen om bruikbaar te zijn voor ons onderwijs:

1. De batterij moet minimaal 8 uur zonder stroomtoevoer 

werken (opladen op school kan niet).

2. De laptop mag niet groter zijn dan 13,3 inch.

3. Voorzien van Windows 10. (Via school ontvang je 5 licenties 

om het Microsoft Office pakket gratis te installeren op je laptop of andere devices thuis. Deze licenties 
ontvang je aan het begin van het schooljaar).

4. Een ssd-schijf of flashmemory zodat de laptop snel (binnen 15 sec.) kan opstarten.
5. (Tijdens de les moeten de leerlingen snel hun laptop kunnen sluiten en weer openen.)

6. Een “normaal” toetsenbord. (Tablets of IPads werken minder prettig met het office-pakket en daarom 
hebben wij gekozen voor het werken met laptops).

7. Een harde schijf van 128 GB voldoet. (256 GB is prettiger omdat je dan makkelijker en sneller offline kan 
werken.)

Boeken
Je ontvangt via het bedrijf Van Dijk het boekenpakket dat je nodig hebt. Het zal in de zomervakantie naar 

je huisadres gestuurd worden. Je boekenpakket wordt aangevuld met een aantal digitale licenties om mee 

te werken op je laptop. Dit boekenpakket moeten jullie zelf bij Van Dijk bestellen. Dit kan vanaf 1 juli. 

Daarnaast ontvang je van ons gratis een papieren en digitale agenda aan het begin van het schooljaar. Deze 

hoef je dus niet zelf aan te schaffen.

Ameland
Hopelijk kunnen we komend schooljaar wel op kennismakingskamp naar Ameland. Reserveer alvast in jullie 

agenda 29, 30 september en 1 oktober 2021. Meer informatie volgt nog tijdens de kennismakingsdag op 9 

juni (of 16 juni als reserve) en de eerste schoolweken. 

Tot zo ver even de eerste informatie. Op de kennis-

makingsdag op 9 juni zullen we nog op deze 

informatie terugkomen. Mochten er daarna nog 

vragen zijn, dan kun je altijd even contact opnemen.  

Voor specifieke vragen over de aanschaf van de 
laptop kun je (of je ouders) contact opnemen met 

onze servicedesk van de ICT via servicedesk@

kennemercollege.nl.

Met vriendelijke groet,

Ana Solbes

Teamleider onderbouw, Kennemer College Mavo

a.solbes@kennemercollege.nl
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Boeken en andere les-/leermaterialen
De school krijgt van de overheid een vergoeding voor 

schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor een leer-

jaar door de school wordt voorgeschreven en noodzake-

lijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Dat 

geld is dus bedoeld voor:

• de gewone leer- en werkboeken die de leerling 

in de klas of thuis in opdracht van de school moet 

gebruiken, inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s;

• eigen leermateriaal van de school;

• de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten 

van licenties) waarvan de leerling in dat leerjaar 

verplicht gebruik maakt;

• distributie van het les- en leermateriaal;

• verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, 

metaal.

Voor bovengenoemd verplicht materiaal vragen we 

van u dus geen bijdrage.

Werkweken 
In bijna elk leerjaar organiseren we een werkweek voor 

alle leerlingen van dat leerjaar. We vinden deze acti-

viteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de 

ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de 

meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten. De 

school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. 

De kosten hiervan moeten dus volledig door de ouders/

verzorgers betaald worden. 

Bijdrage voor ouderraad
Op elke locatie is een ouderraad actief. Deze ouderraad 

ondersteunt het onderwijs op de locatie op alle moge-

lijk denkbare manieren. De vrijwillige financiële bijdrage 
die de ouderraad ontvangt wordt onder andere gebruikt 

voor subsidie van de kerstviering, sinterklaasviering, 

schoolfeesten, muziekavonden, mediatheek en andere 

zaken die direct het onderwijs ten goede komen. Wij 

willen u melden dat de oudergeleding van de Mede-

zeggenschapsraad (MR) voorafgaand heeft ingestemd 

met de vaststelling van de bestemming van de ouder-

bijdrage.

Voor de ouders - ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen de school. 

We organiseren dan ook veel activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, musical, 
etc. Aangezien deze activiteiten niet door de overheid worden gefinancierd, vragen wij van de ouders hiervoor een 
vrijwillige financiële bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de locatie en het leerjaar. Hiernaast in het 
kader vindt u een overzicht. 

Het verschuldigde bedrag wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend. Uiteraard is het mogelijk 

dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen. 

Als u de bijdrage die wij van u vragen, slechts gedeeltelijk, helemaal niet of niet op tijd wilt/kunt betalen verzoeken 

wij u om contact met ons op te nemen zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden.

Werking Schoolloket
Zoals wij al hebben vermeld wordt de vrijwillige finan-

ciële bijdrage van werkweken en ouderbijdrage geïnd 
door het digitale betalingssysteem schoolloket. In 

oktober 2021 krijgt u via het bij ons bekende email-

adres of per post een verzoek om de vrijwillige ouderbij-

drage te betalen. Wij verzoeken u om het verschuldigde 

bedrag vóór 1 november 2021 aan ons over te maken. 

Op onze website staat onder het kopje “Praktische info” 

> “Financiën & Verzekeringen” (klik hier) een handlei-

ding voor het werken met het digitale betalingssysteem 

schoolloket. 

Corona
Zoals u zult begrijpen zijn de meeste van de hierboven 

genoemde activiteiten alleen mogelijk onder ‘normale’ 

omstandigheden. Helaas is veel het afgelopen jaar niet 

mogelijk gebleken vanwege Covid-19. 

Brugklaskamp Ameland in 2019-2020

 Introductie brugklas 2019-2020 o.l.v. coach Veldhuis

Overzicht ouderbijdrage 
2020-2021 / brugklas

Excursies    € 23
Introductieprogramma  € 5
Sport (-dag, -toernooi)  € 3
Cultuur    € 5,50
Diversen (o.a. klassenuitje)  € 5
Kleding, materiaal   € 30
(agenda, etui, dummy)

Bijdrage ouderraad   € 18,50

Totaal     € 90
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Voor de ouders - boeken bestellen

Het Kennemer College locatie MAVO heeft er voor gekozen om de leermiddelen 

(schoolboeken) die de leerlingen het komende schooljaar nodig hebben te bestellen bij 

de firma Van Dijk.
Deze bestelling moet u als ouder/verzorger zelf in werking zetten. 

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om op de website van de firma Van Dijk de boeken voor uw 
zoon/dochter te bestellen.

Een goede start van het nieuwe schooljaar begint bij het tijdig in huis hebben van deze 

leermiddelen. Het is zaak deze vóór 14 juli 2021 te bestellen. 

Alleen dan kan worden gegarandeerd dat de leermiddelen in de laatste week van de zo-

mervakantie bij u thuis worden bezorgd.

Aan het bestellen van de leermiddelen zijn voor u geen kosten verbonden (u betaalt ook 

niet voor de verzendkosten).

Belangrijk om te weten:

1. Op de website van de school staan onder het kopje “leermiddelen/schoolboeken be-

stellen” (klik hier) verschillende hyperlinks die meer informatie geven over het bestel-

len en het leverproces. 

2. Tijdens het invullen van de gegevens op de website bij VanDijk wordt gevraagd in wel-

ke plaats onze school staat.  Ons adres is in Heemskerk.

3. Tijdens het invullen op de website bij VanDijk wordt ook naar het leerjaar gevraagd. 

Hier is het belangrijk onderscheid te maken tussen klas 1 MAVO en klas 1 TECHMAVO.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op het Kennemer College Mavo vinden we het belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op de toe-

komst. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Om hier goed mee om te leren gaan werken we met 

laptops in de klas. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. 

Zij bieden speciale educatie laptops aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop. Hierbij inbe-

grepen is het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking.

Wat zijn de voordelen van het Easy4u 
abonnement?
• De laptops zijn extra stevig, speciaal ontwikkeld 

voor het onderwijs en in samenspraak met de 

school vastgesteld. Zo heeft uw zoon of dochter 

altijd de juiste laptop.

• Op school is bij reparatie een leenlaptop beschik-

baar.

• U hoeft zelf geen software pakketten aan te schaf-

fen, dit is vooraf met de school afgestemd en een 

basisinstallatie is al op de laptop geïnstalleerd bij 

uitlevering.

• In het Easy4u zekerheidspakket zit een schade-en 

diefstaldekking* (*mits sporen van (in)braak), met 

een beperkt eigen risico van €50,00 per gebeurte-

nis. (max. 3x gedurende de looptijd)

• Standaard wordt bij het Easy4u abonnement een 

vochtwerende beschermhoes en oplader meegele-

verd.

Bestellen?
Het aanbod dat de school voor u heeft samengesteld 

vindt u op de bestelflyer op de volgende pagina’s.
Hoe het bestellen in zijn werk gaat wordt op deze flyer 
stap voor stap uitgelegd. Extra informatie en specifica-

ties van  de laptop(s) vindt u in de webshop.

LET OP! Bestel voor 30 juli 2021 uw laptop.LET OP! Bestel voor 30 juli 2021 uw laptop.

Zo bent u verzekerd van een tijdige uitlevering in de 

eerste week van het nieuwe schooljaar!

Hiermee voorkomt u extra administratie- en handlings-

kosten van €19.95.

Aanvullende informatie
Om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren 

kunt u via onderstaande button korte video’s van The 

Rent Company bekijken. Deze korte video’s bevatten:

• Uitleg over The Rent Company en het Easy4u abon-

nement.

• Uitleg over de prijsopbouw van het Easy4u abonne-

ment bij zowel huur als koop.

(Let op! Dit is als voorbeeld uitgelegd voor één type 

laptop die u op de bestelflyer ziet, de prijzen van de 
overige modellen wijken dus af van de video!)

 

Vragen of aankoopadvies nodig?
Heeft u nog vragen over de laptop(s) of het Easy4u 

zekerheidspakket? Neem dan contact op met The Rent 

Company via 085 003 61 50 of mail naar 

help@rentcompany.nl. 

Ook kunt u een vraag stellen via de chat op 

www.rentcompany.nl.

Voor de ouders - laptop bestellen

Bestellen 

vóór 14 juli!
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Klik hier om de video’s te bekijken 
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Let op! Bestel uiterlijk 30 juli 2021 zodat u zeker bent van levering bij de start van het nieuwe

schooljaar. Hiermee voorkomt u administratiekosten van € 19,95.

Kennemer College Mavo

Kies voor gemak en zekerheid

met een laptop van The Rent Company

Bestellen gaat snel en eenvoudig

1. Ga naar rentcompany.nl/bestellen en vul de

inlogcode in:

9HW4RH9
Of klik HIER om direct

naar de webshop te gaan

2. Maak uw keuze voor de laptop en gewenste looptijd

van het Easy4u zekerheidspakket

3. Kies voor huren of kopen

4. Vul alle gegevens in en kies de gewenste betaaloptie

5. U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

 

Voorwaarden bij huur:

Huurder betaalt vooraf een borgbedrag

gelijk aan vier huurtermijnen (dit geldt niet

bij koop)

Optie tot koop bij einde looptijd tegen

inhouding van het borgbedrag

Betaling via automatische incasso (per

maand of per jaar)

Geen BKR-toetsing of registratie van

toepassing

Aanbod van laptops
Inclusief looptijd Easy4u zekerheidspakket

Ga voor uw volledige aanbod naar de

webshop
36
mnd Abonnement

48
mnd Abonnement

Dell - Latitude 3120 2-in-1

11.6" touch, 128GB SSD, Intel® Pentium

Silver N6000

18,05 huur p/mnd

649,50 koop

14,50 huur p/mnd

696,00 koop

Dell - Latitude 3310

13.3" non-touch, 128GB SSD, Intel® Pentium

Gold 5405U

15,95 huur p/mnd

574,00 koop

12,95 huur p/mnd

621,50 koop

Dell - Latitude 3310

13.3" non-touch, 128GB SSD, Intel® Core i3

8145U

19,35 huur p/mnd

696,50 koop

15,50 huur p/mnd

744,00 koop

 

 
Vragen? Wij helpen u graag!

085 003 61 50 | help@rentcompany.nl

Alles-in-1 zekerheidspakket
Standaard bij zowel koop als huur

 Hardware
• Speciale educatie laptop voorzien van een extra stevige behuizing en

rubberen stootrand
• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur
• Juiste Wifi kaart voor snel en stabiel internet
• Keuze van het model is vooraf afgestemd met de school

Software
• De juiste software voor school is vooraf geïnstalleerd
• Updates en herstel via school mogelijk

Service
• Altijd online dankzij leentoestel tijdens reparatie
• Persoonlijke ondersteuning door klantenservice
• Batterij garantie
• Eigen reparatiedienst
• Service via school of huisadres tijdens vakanties
• Online klantenportaal
• Altijd één aanspreekpunt voor de klant

Schade- en diefstaldekking
• Volledige afhandeling door The Rent Company
• Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico van € 50,-

per gebeurtenis (max. 3)
• Inclusief stevige beschermhoes

 

Kies voor gemak en zekerheid

Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs, dat is onze missie! Om alles in één keer goed te regelen
hebben we het Easy4u zekerheidspakket ontwikkeld. U kunt bij ons de laptop huren of kopen. Service,
software en een schade- en diefstaldekking zijn altijd inbegrepen! Samen met de school stellen we het
laptop aanbod samen, zodat dit perfect aansluit bij wat uw zoon of dochter nodig heeft.

De juiste laptop

voor school
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Kennemer College mavo 

Plesmanweg 450

1965BD Heemskerk

0251-249944

mavo@kennemercollege.nl

mavo.kennemercollege.nl


