Aan de ouders van wie hun kind volgend schooljaar (2022-2023) naar de brugklas gaat

Asten/Someren, mei 2022
Onderwerp: vereiste specificaties aanschaf eigen laptop

Beste ouder, beste leerling,
Als school adviseren wij u de laptop van The Rent Company, omdat deze voldoet aan de
eisen van school. Uiteraard mag u een eigen laptop aanschaffen. Hieronder leggen wij u uit
aan welke specificaties een eigen laptop minimaal moet voldoen.
Aanschaf eigen laptop
Onderaan deze brief vindt u de specificaties van de laptop die door The Rent Company
wordt geadviseerd. Ten opzichte van onderstaande Dell-laptop is het niet per se nodig om
te kiezen voor een doorklap model, een normale laptop is ook prima. Ook een touchscherm
is optioneel. Het belangrijkste aan de laptop is dat het minimaal 8 Gb werkgeheugen heeft
en een batterij die de hele dag mee kan op school.
Specificaties van de laptop die de The Rent Company aanbiedt:
Laptop: Dell 11,6-inch Latitude 3120 Pentium Silver educatie 2-in-1 convertible notebook
• Beeldscherm
: 11,6 inch WVA Touch Screen (1366 x 768) met Dragontrail Pro Glass
• Processor
: Intel® Pentium Silver N6000 Quad Core
• Draadloze netwerkkaart : Intel® WiFi 6 AX201
• Werkgeheugen
: 8 Gb DDR4 intern geheugen
• Opslagcapaciteit
: 128GB M2 PCIe NVMe SSD
• Videokaart
: Intel UHD Graphics
• Webcam
: HD webcam én World Facing Camera
• Bluetooth
: Ja 5.1
• Card-reader
: microSD card reader
• I/O`s
: 2x USB 3.1, 1x USB-C, 1xHDMI
• Oplader
: Dell 65W 7,4mm AC adapter
• Gewicht
: 1,35 kg
• Toetsenbord
: Spill-resistant
• Batterij
: 4 Cell 53 Whr, ExpresssCharge™ (10 uur actieve batterijduur)
• Besturingssoftware
: Windows 11 Pro Nat. Academic
Vragen?
Heeft u vragen over de laptop? Neem dan contact op met The Rent Company via
085-0036150 of mail naar help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat
op www.rentcompany.nl.
Of neem contact op met school via het vragenformulier op de website.

Heeft u vragen over het beleid van de school op het gebied van BYOD (Bring Your Own
Device)? Neem dan contact op met de juiste persoon op locatie:
- Voor vmbo (Someren), neem contact op met de heer van Steen, via
d.v.steen@varendonck.nl.
- Voor havo/vwo (Asten), neem contact op met de heer Hafkemeijer, via
e.hafkemeijer@varendonck.nl.

