
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs 
 
 
Datum: 5 juli 2021 
Kenmerk: Produs/ag/secr 
Betreft: laptops 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Zoals bij u bekend werken we in de klas van uw zoon/dochter werken met persoonlijke 
laptops. Dat betekent dat uw zoon/dochter zijn eigen laptop heeft, die hij/zij helemaal zelf kan 
inrichten. De verwachting is dat met een eigen laptop de leerlingen beter in staat zijn om 
digitale vaardigheden aan te leren. 
 
In ons enthousiasme over deze nieuwe mogelijkheid, is niet alles goed gegaan in de 
volgorde der dingen. Zo zijn laptops al meegeven naar huis en is aan u gevraagd om een 
gebruikersovereenkomst te tekenen, voordat we u hebben geïnformeerd over deze 
ontwikkeling. Ik bied u hiervoor mijn excuus aan.  
 
Bij deze alsnog de brief met informatie over de uitgifte van persoonlijke laptops: 
 
In de klas werken we met persoonlijke laptops. Indien gewenst kan uw zoon/dochter de 
laptop ook mee naar huis nemen. Zo kan er thuis geoefend worden, maar het is ook prima 
wanneer de laptop soms gebruikt wordt voor niet schoolse zaken. Mocht u er akkoord mee 
zijn dat uw zoon/dochter de laptop mee naar huis neemt, dan vragen wij u een 
bruikleenovereenkomst te tekenen. Een voorbeeld van de juiste overeenkomst is bij deze 
brief meegestuurd. Om de lessen goed te kunnen blijven volgen is het wel belangrijk dat uw 
zoon/dochter de laptop elke dag mee naar school neemt, net zoals een pen en lunch. 
 
De laptop wordt in bruikleen meegegeven en is geen eigendom van uw zoon/dochter. Elke 
zomervakantie moet de laptop worden ingeleverd op school, zodat hij weer gereed gemaakt 
kan worden voor het schooljaar daarop. Na de zomer krijgt uw zoon/dochter zijn eigen laptop 
weer terug. Na afronding van leerjaar drie moet de laptop definitief terug gegeven worden 
aan school. Vanaf leerjaar vier wordt er weer met de chromebooks uit de laptopkar op school 
gewerkt. Deze chromebooks zijn onpersoonlijk en mogen ook niet mee naar huis genomen 
worden.  
 
Wij horen graag van u of uw zoon/dochter de laptop mee naar huis mag nemen, of dat u 
liever heeft dat hij/zij de laptop op school houdt. U kunt dit via de mentor laten weten. 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 

Anja Geritz 
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


