
 

 
 Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki  

Heeft mijn kind een laptop of 

chromebook nodig voor het JTC? 

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: 
Ja, net als pennen, papier, schriften, een rekenmachine, etuis en dergelijke is een device niet meer weg te 
denken uit het moderne onderwijs. Leerlingen hebben dus inderdaad een device nodig. 
 
Wij bieden de mogelijkheid om via de school bij de Rent Company een 
laptop aan te schaffen. Bij deze laptops hoort ook een verzekering en 
natuurlijk kennen ze garantie. Rent Company biedt dit aan onder de 
naam easy4you. Hieronder kunt u klikken op de afbeelding om een 
filmpje daarover te zien. 
Het andere filmpje geeft informatie over de Rent Company en over prijsopbouw zoals die afgelopen jaar is 
geweest. 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de bedragen van schooljaar 21/22 te noemen. De verwachting 
is dat deze niet (veel) zullen afwijken van hetgeen in het filmpje genoemd wordt. 
 
De Stichting Leergeld kan ondersteuning bieden bij te lage gezins-inkomsten. U kunt zelf contact met hen 
opnemen: https://www.leergeld.nl/roosendaal/doe-een-aanvraag/ ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze laptops worden door de school ingericht en voorzien van de benodigde software. Op afstand houden 
we een door school aangepaste laptop ook up-to-date. Uiteraard is de leerling eigenaar van zijn laptop en 
kan hij/zij daar ook zelf dingen op installeren. 
De op deze manier aangeschafte laptops kunnen ook rekenen op ondersteuning van de Servicedesk op 
school en van de Rent Company.  
 
 
Het is ook mogelijk om een eigen device te gebruiken. Bij deze devices kan de school en Rent Company 
echter geen ondersteuning bieden. Uiteraard kunnen wij eigen devices niet op afstand voorzien van alle 
software. Daar wij voor vrijwel 100 % met cloudapplicaties werken hoeft dit echter geen probleem te zijn. 
 
Op de site van de Rent Company: https://rentcompany.nl/ kunt u uiteraard ook terecht voor algemene 
informatie. 
Daarnaast verwijzen wij u naar deze pagina van de Rent Company en naar hun veel gestelde vragen. 
Tot slot kunt u via deze link informatie vinden die met de huidige schoolbevolking is gecommuniceerd. 
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