Toelichting op de laptopkosten en alternatieven - 2019-2020
Op het Amadeus Lyceum wordt veel lesstof digitaal aangeboden. Daarom werken alle
leerlingen op een laptop. Omdat de laptop niet door de overheid wordt bekostigd, vragen wij
ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van de schoolloopbaan een laptop aan te schaffen. Deze
laptop is eigendom van de leerling zelf en is zowel voor thuis- als schoolgebruik geschikt.
Vaste leverancier
Voor de aanschaf van de laptops heeft het Amadeus Lyceum een vaste leverancier. Dit om de
volgende redenen:
1. Beheersbaarheid: zekerheid dat de laptop geschikt is voor gebruik op het ICT-netwerk
van school.
2. Service en beheer: als iedereen met dezelfde soort laptop werkt, is het mogelijk om op
school de eerstelijns hulp bij storingen ed. te kunnen leveren omdat de modellen en
programma’s bekend en gestandaardiseerd zijn.
3. Uniformiteit: leerlingen onderscheiden zich niet van elkaar op het gebied van de laptop.
4. Continuïteit: er zijn soortgelijke reservelaptops op school aanwezig, die kunnen worden
ingezet als een laptop van een leerling in reparatie is.
De vaste leverancier waar het Amadeus Lyceum mee werkt is Studywise. Met de vaste
leverancier zijn afspraken gemaakt over de werkwijze in geval van reparatie, bijvoorbeeld dat
een defecte laptop thuis opgehaald wordt en weer thuis wordt afgeleverd. Ouders worden
hiermee een stuk ‘ontzorgd’. Het aanschaffen van een laptop1 bij een andere leverancier is
geheel voor eigen rekening en risico en neemt met zich mee dat wij als school geen
ondersteuning kunnen bieden bij vragen en problemen.
Modellen en kosten
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben bij aanschaf de keuze uit een aantal modellen,
meestal 3 of 4 stuks. De verschillen zitten met name in de snelheid van de processor en de
grootte van het beeldscherm. Qua kosten variëren de modellen van € 425,- tot € 775,-. Tijdens
de kennismakingsavond in mei/juni, voor aanvang van het nieuwe schooljaar, ontvangen
ouder(s)/verzorger(s) van aanstaande brugklasleerlingen de bestelinformatie van Studywise.
Dan is ook het precieze laptopaanbod bekend, waar een keuze uit gemaakt kan worden. Deze
informatie is ook voor andere ouders na te lezen op de website van Studywise.
Accessoires, zoals bijvoorbeeld een laptoptas of een losse muis, kunnen desgewenst
aanvullend door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangeschaft. Deze accessoires zijn echter
niet verplicht.
Adapters
Bij de laptop wordt standaard een adapter meegeleverd. Bij verlies van de adapter kan op
school voor eigen rekening een nieuwe worden aangeschaft. Leerlingen kunnen hiervoor een
bestelformulier opvragen bij de receptie. De aanschaf van imitatie adapters wordt sterk
afgeraden omdat deze in de praktijk vaak een verhoogd risico op kortsluiting hebben.
Verzekering en garantie
Kosten van reparatie van de laptop komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s), tenzij
het onder de fabrieksgarantie valt. Deze garantie kan optioneel tegen betaling worden
uitgebreid. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen een aanvullende verzekering
af te sluiten. Hierbij is wel altijd sprake van een eigen risico. Meer informatie is te vinden op de
site van Studywise: https://shop.studywise.nl/garantiepakketten/
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Specificaties zijn eventueel op te vragen via financien@amadeuslyceum.nl

Betaalwijze
Bij Studywise is een aparte ‘webshop’ beschikbaar waarop de modellen van het Amadeus
Lyceum worden aangeboden. De betaling geschiedt direct aan Studywise. Hierbij is er de keuze
tussen betaling in één keer of in termijnen. Ook bestaat de mogelijkheid om de kosten over
meerdere jaren te spreiden door te kiezen voor een ‘huuroptie’. Ouder(s)/Verzorger(s) betalen
in dat geval een vast bedrag per maand gedurende een vooraf vastgestelde periode.
Betalingsregeling
a. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een deel van de laptopaanschaf met de U-Pas
te voldoen.
b. Ouder(s)/verzorger(s) die moeite hebben met de aanschaf van de laptop bieden we de
volgende mogelijkheid aan:
▪ School (het Amadeus Lyceum) schaft de laptop voor en op naam van de leerling aan.
▪ Voor de afbetaling van de laptop spreken we een haalbare, op maat gemaakte
betalingsregeling af. Hierbij kan gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend.
▪ De laptop blijft eigendom van school totdat deze is afbetaald.
Indien u gebruik wilt maken van één van bovengenoemde regelingen neemt u dan, vóór
aanschaf van de laptop, contact op met de financiële administratie via
financien@amadeuslyceum.nl.
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