
Systeemeisen laptop 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  de leerlingen klas 1  

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),   

U bent door ons geïnformeerd betreffende het gebruik van een laptop als onderdeel van het 

onderwijsprogramma van uw zoon/dochter voor het nieuwe schooljaar.    

Wij hebben The Rent Company als partij aangesteld om u een laptop-aanbieding te doen 

inclusief de bijbehorende dienstverlening. De informatie hierover is bijgevoegd.   

Wij willen u erop wijzen dat u niet verplicht bent om bij The Rent Company een laptop te 

bestellen. U kunt er ook voor kiezen om er zelf één mee te nemen.  

Wij werken als Pantarijn alléén met Microsoft Windows.  

Dit betekent géén iPads/tablets, Apple Macbook of Google Chromebook. 

Voor de laptop met Windows geldt het volgende: 

• Microsoft Windows 11 besturingssysteem, Windows 10 kan ook; 

• Accuduur van 6 uur;  

• Minimaal 13 inch, maximaal 15 inch beeldscherm; 

• Minimaal Intel Pentium I3 Processor, I5 is wenselijk; 

• Minimaal 4 GB intern geheugen, 8 GB is wenselijk;  

• Wifi netwerkkaart met 2,4 en 5,0 Ghz frequentie ondersteuning.   

In de aanbieding van The Rent Company is een stevige hoes inbegrepen. Wij adviseren om 

bij aanschaf van een eigen laptop een goede stevige laptophoes aan te schaffen.   

Office365 wordt door school op de laptop geïnstalleerd en hoeft u dus niet aan te schaffen.  

Mocht u bij The Rent Company willen bestellen dan kunt u tot eind juli uw bestelling 

plaatsen. De bestelde laptop zal dan aan het begin van het nieuwe schooljaar op school 

worden geleverd.  

Hierover ontvangt u begin van het nieuwe schooljaar nadere informatie.  Wellicht ten 

overvloede willen wij u er op wijzen dat indien u te laat bestelt, The Rent Company niet kan 

garanderen dat de aangeboden systemen nog leverbaar zijn en/of dat uw bestelling ook al 

direct met de start van het nieuwe schooljaar aan uw zoon of dochter uitgeleverd zal worden.   

Ook moet u er rekening mee houden dat bestellingen die gedaan worden na definitieve 

sluiting van de webshop extra administratie- en handlingskosten met zich meebrengen.   

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, of zijn genoemde opties voor u niet 

mogelijk, laat het ons dan weten.  

Met vriendelijke groet,   

Pantarijn vmbo 

Jacq Top 

Teamleider 

 


