
 
 

 
Venlo, 26 mei 2020 

Betreft: herinnering aanschaf chromebook 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

Uw dochter of zoon start na de zomervakantie als brugklasleerling op een van onze drie scholen. Een 

nieuwe start in een andere omgeving met nieuwe klasgenootjes en andere docenten. Ook de manier 

van lesgeven is anders. Dat gebeurt met boeken maar ook steeds meer digitaal. Daarom is het zinvol 

dat uw zoon / dochter beschikt over een Chromebook. Onlangs heeft u een brief ontvangen over het 

bestellen hiervan. Graag willen u eraan herinneren dat u het Chromebook, bij voorkeur, uiterlijk 31 

mei bestelt. 

 

Tijdig bestellen 

Bestelt u uiterlijk 31 mei bij The Rent Company, dan ontvangt uw zoon / dochter het Chromebook in 

principe op 24 juni aanstaande tijdens de kennismakingsmiddag. Mocht de kennismakingsmiddag niet 

doorgaan, dan zoeken wij naar een andere manier om het Chromebook te overhandigen. Daarover 

krijgt u zo snel mogelijk duidelijkheid. 

Bestelt u na 31 mei? Dan ontvangt u het Chromebook later. De school bericht u daarover. Let daarbij 

wel op dat u in dat geval uiterlijk 31 juli bestelt. Anders betaalt u namelijk € 19,95 aan 

administratiekosten.  

 

Brugklasleerlingen van het vmbo van het Valuascollege ontvangen het Chromebook tijdens de 

introductieweek bij de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Hulp nodig bij bestellen? 

Ondervindt u hinder bij het bestellen van het Chromebook, dan kunt u hulp krijgen. The Rent 

Company is op 2 juni tussen 18.30 en 20.30 uur aanwezig in de aula van College Den Hulster om u 

daarbij te helpen. Er wordt dus géén aanvullende informatie over de apparaten gegeven.  

Heeft u hulp nodig? Meldt u zich dan hier aan. 

 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over het werken met een Chromebook? Dan 

verwijzen wij u naar de website van de school. Hier vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op 

veel gestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met de ICT-coördinator van de school, de heer 

Eric Janssen, via erjanssen@ogvo.nl of 06 466 467 32 

Hij helpt u graag. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Valuascollege 
 

 
drs. J.J. Oostdam  

Campusdirecteur 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0nxAOT24iHQ-HCKdxlNlgBVQXc-uedQ3BvRK5SmO6Uzgi8Q/viewform
mailto:erjanssen@ogvo.nl

