Kies voor Guido!

Aangenaam: Guido

Met de laptop
naar school
Talentvol onderwijs
Op Guido werken we volgens het concept ‘Talentvol Onderwijs’.

In een veilige, warme
scholengemeenschap dagen we je
steeds weer uit met nieuwe kennis,
nieuwe ervaringen en met alle moderne
leermiddelen die voorhanden zijn.
We vragen creativiteit, zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van je. Maar
natuurlijk als je elkaar nodig hebt, dan
zijn we er voor elkaar. En we doen wat we
zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

Talentvol Onderwijs doet zoveel mogelijk recht aan de leerstijl,
het leertempo en de leerroute van de individuele leerling. Om
in dat onderwijsconcept goed te kunnen functioneren, vinden
we het belangrijk dat leerlingen over een eigen device (laptop
of tablet) kunnen beschikken.

Device aanschaffen via The Rent Company
Via The Rent Company bieden we u de mogelijkheid om tegen
een aantrekkelijke prijs een device aan te schaffen. Op basis
van huurkoop betaalt u een vast bedrag per maand en een
eenmalige borg. Dit totaalpakket is inclusief service, garantie,
schade- en diefstalverzekering en vervangende apparatuur bij
langdurige reparaties.
Aanbod en kosten
We vragen u, op basis van vrijwilligheid, om een financiële
bijdrage. De hoogte daarvan is nu nog niet bekend, we streven
naar een richtbedrag €15,- per maand. Vanuit school zal er
richting de ouders een stimuleringsbijdrage worden gegeven
van €3,50 per maand, gedurende de looptijd van het contract.

Service op school

Meer weten?

Heeft uw kind op school een probleem met het device, dan kan

Wil je meer weten over bovenstaande onderwerpen? Je

hij of zij bij het leerlingloket terecht. Daar zal namens The Rent

kunt terecht bij onze teamleiders of stuur een e-mail naar

Company service worden verleend. Mocht de reparatie meer

havovwo@guido.nl.

tijd in beslag nemen dan zijn er leenapparaten op voorraad.
Lukt het bij het leerlingloket niet om het probleem op te
lossen, dan zal het device opgestuurd worden naar The Rent
Company.

Eigen device meebrengen
U bent uiteraard vrij om zelf een device voor uw kind aan te
schaffen en dus niet te kiezen voor The Rent Company. Ook
dan krijgt u van school een stimuleringsbijdrage en kan uw
kind bij eventuele schade een leenapparaat van school krijgen.
U dient dan uiteraard wel zelf te zorgen voor eventuele
reparaties en verzekeringen.

gelooft

