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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en toekomstige leerlingen van havo 4 
 
 
 
Datum:   12 juli 2021  
Kenmerk: HT2122-001 DNM/VEB  
Betreft:   Onderwijs en laptop/device 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Op de HAVOtop werken leerlingen met een laptop. We benutten de mogelijkheden van ICT en 
eigentijdse leermiddelen om het door ons gewenste onderwijs vorm te geven. Een eigen laptop 
biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en maakt de lessen afwisselender en 
effectiever. Wij kiezen bewust voor een mix van boeken én digitaal materiaal, oftewel ‘blended 
learning’. De laptop gebruiken we ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de 
lesboeken. Bij de start van de samenwerking van CSG Liudger en OSG Singelland is afgesproken 
dat alle zaken over ICT geregeld worden via CSG Liudger. 
  
Aanbod Studywise en kortingsvoucher  
De HAVOtop biedt u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een laptop aan te schaffen 
via Studywise. Naast een goede prijs-/kwaliteitverhouding, heeft u geen omkijken naar het 
inrichten van de laptop en bent u ervan verzekerd dat de laptop bij uitstek geschikt is voor gebruik 
in het onderwijs bij de HAVOtop. De link naar de webshop van Studywise vindt u aan het einde 
van deze brief. Onderstaand vindt u een (unieke) vouchercode voor een eenmalige korting van 
€50,- op de aanschaf van een laptop via Studywise.  
 
Uw vouchercode voor €50 korting is :…. 
 
Goed om te weten: 

 De laptop wordt voorzien van de voor school benodigde software en gebruiksklaar 
afgeleverd op het thuisadres. 

 In de webshop van Studywise vindt u zes verschillende modellen laptops van het merk HP, 
waarbij de eerste twee opties de standaardmodellen zijn. De overige modellen zijn 
toegevoegd voor het geval er persoonlijke extra wensen zijn voor het gebruik van de 
laptop. Denk aan grafische en/of technische toepassingen of gaming. Uiteraard zijn alle 
types geschikt om te gebruiken voor het onderwijs bij de HAVOtop.  

 U kunt naast de laptop ook accessoires aanschaffen, bijvoorbeeld een beschermhoes. Ook 
is het mogelijk om te kiezen voor een uitbreiding op de standaard fabrieksgarantie van 
twee jaar en/of een servicepakket in geval van schade. 

 
Betaling 
Bij aanschaf in de webshop van Studywise kunt u ervoor kiezen om de laptop in één keer te 
betalen via iDEAL of creditcard. U kunt er ook voor kiezen om de laptop in termijnen te betalen, 
zonder extra kosten.  
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U kunt kiezen voor 4 driemaandelijkse termijnen of 24 maandelijkse termijnen. Let op: kiest u 
voor een betaling in termijnen dan is het alleen mogelijk om één van de twee standaardmodellen 
te kiezen. 
 
Wij garanderen dat de gevraagde aanschaf van een laptop geen belemmering is voor het volgen 
van het onderwijs op de HAVOtop.  
Indien het voor u financieel niet haalbaar is om een laptop aan te schaffen, vragen wij u om voor 
19 augustus 2021 contact opnemen met de HAVOtop via info@havotop.nl.  
Indien u om principiële redenen geen laptop wilt aanschaffen, vragen wij u om voor 19 augustus 
2021 contact op te nemen met de HAVOtop via info@havotop.nl. In beide gevallen zorgen we 
voor een passende oplossing.  
 
Aanschaf via andere partij of reeds gekochte laptop 
Uiteraard bent u vrij om via een andere aanbieder een laptop aan te schaffen. Het kan ook zijn dat 
uw zoon/dochter al een goed functionerende laptop heeft. Wat in beide gevallen belangrijk is, is 
dat de laptop Office 365 moet ondersteunen, beschikt over een actueel besturingssysteem 
(Windows 10), een camera en een microfoon.  
 
Goed om te weten:  

 In de eerste schoolweken wordt klassikaal een moment gepland om laptops die niet via 
Studywise zijn aangeschaft, in te richten en te registreren op het netwerk van de school.  

 Als de laptop gerepareerd moet worden, kan er gebruik worden gemaakt van een 
leenlaptop. Dit kan voor maximaal 5 schooldagen. Een leenlaptop blijft op school en mag 
niet mee naar huis. 

 
Een laptop bestellen via de webshop van Studywise   
Via https://shop.studywise.nl/csgliudger/ kunt u een laptop uitzoeken en bestellen. Bij het 
invullen van uw vouchercode, wordt een eenmalige korting van €50,- in mindering gebracht op 
het bedrag in de winkelwagen. 
Wanneer u kiest voor betalen in termijnen, controleert Studywise of de leerling staat 
ingeschreven voordat de bestelling wordt verstuurd. Vervolgens krijgt u van ons bericht over de 
betaling in termijnen. 
 
Vragen of onduidelijkheden? 
U kunt terecht bij de Studywise klantenservice voor alle vragen over de laptop(s) en/of de 
bestelling in de webshop. De klantenservice is bereikbaar via 088 82 82 040.  
 
Op www.csgliudger.nl/device vindt u meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

  
J.G.M. van den Dolder-Nijholt  
teamleider HAVOtop Burgum  


