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Betreft:  Informatie over ‘Onderwijs en laptop/device’ 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen in havo 4 met een eigen 
laptop/device op de HAVOtop. We benutten de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leer-
middelen om het door ons gewenste onderwijs vorm te geven. Door gebruik te maken van de 
combinatie van boeken en een laptop/device, sluiten we goed aan op ontwikkelingen in de 
samenleving en op wat er van leerlingen gevraagd wordt in het vervolgonderwijs. 
 
Wij kiezen bewust voor een mix van boeken én digitale leermiddelen. De laptop/device gebruiken 
we ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de boeken.  
 
U kunt tegen een gereduceerd tarief een laptop aanschaffen via de HAVOtop, die specifiek 
geschikt is voor het onderwijs. Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt de 
HAVOtop  samen met ‘Studywise’.  
 
In de bijlage bij deze brief leest u meer over: 

 
 Het aanbod via Studywise; 
 De technische specificaties en eisen aan het device als u ervoor kiest om elders een laptop 

aan te schaffen; 
 De betaling en wat u moet doen als u de laptop niet kunt of wilt aanschaffen; 
 De procedure van bestellen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
J.G.M. van den Dolder-Nijholt 
teamleider HAVOtop 
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Bijlage: Onderwijs en laptop/device 
 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen in havo 4 met een eigen laptop/device op 
de HAVOtop. 
 
We benutten de mogelijkheden van ICT (via CSG Liudger) en eigentijdse leermiddelen om het door ons 
gewenste onderwijs vorm te geven. Door gebruik te maken van de combinatie van boeken en een 
laptop/device, sluiten we goed aan op ontwikkelingen in de samenleving en op wat er van leerlingen 
gevraagd wordt in het vervolgonderwijs.  
Wij kiezen bewust voor een mix van boeken én digitale leermiddelen; geen specifiek laptop-onderwijs, 
maar onderwijs mét een laptop. Een laptop/device gebruiken we ter ondersteuning van het leerproces en 
als aanvulling op de boeken. 
  
 
Aanbod via Studywise 
 
U kunt als ouder/verzorger of leerling tegen een gereduceerd tarief een laptop aanschaffen via de 
HAVOtop.  Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt de HAVOtop samen met 
Studywise.  
U kunt naast de laptop ook accessoires, bijvoorbeeld een beschermhoes aanschaffen en kiezen voor een 
uitbreiding op de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar en een servicepakket in geval van schade. 
De laptop wordt voorzien van de voor school benodigde software en gebruiksklaar afgeleverd op het 
thuisadres.  
 
Type laptop:  

 HP Probook 430/440 G6 – Pentium 
 € 449,- non touch of € 499,- touch 
 Upgrade van schade en garantiepakketten mogelijk 
 Standaard fabrieksgarantie 
 Pick-up en return-service in geval van schade (onderdeel servicepakket schade) 
 Deze 13,3/14 inch laptop is voorzien van een Pentium-processor en 4GB geheugen, waarmee deze 

laptop krachtiger is dan het instapmodel. Het robuuste frame van deels aluminium en magnesium 
heeft militaire testen doorstaan en kan dus tegen schokken en stoten tijdens het reizen. 

 
 
Betaling 
 
Bij aanschaf via de webshop kunt u ervoor kiezen om de aanschaf in één keer te betalen via IDEAL of 
gebruik te maken van gespreide betaling (maandelijkse termijnen). Ouder(s)/verzorger(s) met principiële 
bezwaren kunnen contact opnemen met mevrouw Van den Dolder, de teamleider van de HAVOtop. 
De HAVOtop garandeert dat de gevraagde aanschaf van een laptop geen belemmering kan zijn voor het 
volgen van het onderwijs op de locatie. Indien het voor u niet haalbaar is om een laptop aan te schaffen, 
vragen wij u om contact op te nemen met mevrouw Van den Dolder, teamleider HAVOtop. 
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Aanschaf via andere partij of reeds gekochte laptop/device 
 
Wij raden u aan om via de HAVOtop een laptop aan te schaffen. Naast een goede prijs-
/kwaliteitverhouding, heeft u geen omkijken naar het inrichten van de laptop en bent u ervan verzekerd dat 
de laptop voldoet aan de juiste technische specificaties en is afgestemd op onderwijsbehoeften. Het is 
uiteraard mogelijk een eigen laptop/device mee te nemen, mits deze voldoet aan onderstaande 
specificaties: 

 Het device ondersteunt Office365; 
 De accucapaciteit moet voldoende zijn (circa 8 uren); 
 Het device beschikt over een actueel besturingssysteem (op dit moment Windows 10); 

Daarnaast gelden de volgende aandachtspunten: 
 De laptop/device is naar fabrieksinstellingen gereset en wordt op de eerste schooldag ingeleverd 

op school. De laptop/device wordt dan geregistreerd op het netwerk van onze school en de 
afdeling systeembeheer van HAVOtop richt de laptop/device handmatig in. Dit proces kan enkele 
dagen in beslag nemen. Hiervoor dient u toestemming te verlenen; 

U zorgt zelf voor reparatie van een kapotte laptop. 
 
 
Procedure bestellen laptop via Studywise 

1. Ga naar csgliudger.studywise.nl waarmee u in de webshop komt van CSG Liudger. 
2. Kies voor de locatie waar uw zoon/dochter vanaf 2019-2020 naar school gaat. Kies dus niet voor 

‘inloggen’. 
3. U hebt de keuze uit twee uitvoeringen van de laptop HP Probook 440: touch of non-touch. Klik bij 

de optie van uw keuze op ‘Bekijk’. 
4. Maak in de rechterkolom een keuze uit de accessoires die u wilt aanschaffen en maak een keuze 

bij ‘Kies je garantie’. Twee jaar fabrieksgarantie is inbegrepen in de prijs, aan de overige opties zijn 
kosten verbonden. Meer informatie over garantiepakketten vindt u in de horizontale menubalk 
bovenin. 

5. Nadat u alle gewenste opties hebt aangevinkt, kiest u voor ‘In winkelmand’. 
6. Klik op het winkelmandje rechts bovenin het scherm om door te gaan met bestellen. 
7. Controleer uw bestelling en kies voor ‘Doorgaan met afrekenen’.  
8. In het volgende scherm wordt gevraagd om gegevens in te vullen. 
9. Let op: Vul als eerste het mailadres in van uw zoon/dochter. Dit mailadres vindt u in de 

accountbrief die reeds is verstrekt door CSG Liudger (leerlingnummer@edu.csgliudger.nl). Door 
het invullen van dit mailadres ontvangt u korting en verschijnt de juiste prijs aan de rechterzijde. 
Per mailadres kan er eenmalig één laptop tegen gereduceerd tarief worden aangeschaft. 

10. Klik na het invullen van het mailadres op een ander invulveld waardoor de nettoprijs verschijnt in 
de rechterkolom. 

11. Vul de overige verplichte velden in. Bij ‘Bestelnotities’ kunt u eventueel aangeven in welke weken 
u in de zomer wel/niet aanwezig bent i.v.m. de levering van de laptop. 

12. Nadat alle verplichte velden zijn ingevuld en u akkoord bent gegaan met de algemene 
voorwaarden, kunt u de bestelling plaatsen en de verdere instructies volgen voor de betaling. 

13. De laptop wordt thuis geleverd door Studywise. De levertijd bedraagt 3-4 weken. 
14. De bevestiging van de bestelling wordt per mail verstuurd naar het mailadres van uw zoon/dochter 

bij CSG Liudger (zie punt 9). Deze mailbox is te benaderen via webmail.csgliudger.nl. Volg de 
inloginstructies zoals vermeld in de accountbrief. 

 


