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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerlingen van de brugklassen VK1A en VK1B 

 

 

 

 

Vinkeveen, 4 juli 2016  

 

 

Betreft: benodigdheden schooljaar 2016-2017 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij een mooi contract hebben afgesloten met 

het bedrijf My Digital Schoolbook uit Mijdrecht. 

Net als wij zijn zij enthousiast over de pilot die wij gaan starten komend schooljaar en zij 

zijn bereid het eerste jaar de laptops te sponsoren. Onder deze brief vindt u een 

afbeelding van de laptop die wij komend jaar gaan gebruiken. Dit betekent voor u als 

ouder dat er komend schooljaar geen kosten zijn verbonden aan de (huur)koop van een 

device! Wel wordt er aan u een borg gevraagd van €50,- waarvoor u t.z.t. een factuur 

toegezonden krijgt. 

Na het eerste schooljaar sluit u een overeenkomst af met bovengenoemd bedrijf. Op 

basis van huurkoop betaalt u per jaar 12 x €15. Na 3 jaar, in uw geval 2 jaar, is de 

laptop uw eigendom. Bij het bedrag inbegrepen is een verzekering voor de laptop en 

biedt het bedrijf support als er reparaties e.d. nodig zijn. 

De leerlingen mogen de laptop ook mee naar huis nemen, zodat zij ook thuis met de 

portal aan de slag kunnen.  

De laptops worden in de 1e schoolweek van het nieuwe schooljaar, de week van 22 

augustus, door het bedrijf uitgegeven op school. U krijgt nog nader bericht over dag en 

tijdstip waarop dit plaatsvindt. 

 

Naast vragen over de laptops ontvangen wij ook vragen over wat de leerlingen nog meer 

nodig hebben.  

De leerlingen hebben voor ieder vak een schrift nodig en daarnaast de gebruikelijke 

benodigdheden als etui, pennen, potloden, geodriehoek, rekenmachine etc. 

In de boekenlijst van de firma Van Dijk Educatie zult u voor de klassen VK1 slechts 1 

boek aantreffen. Het gaat hier om het boek voor het vak muziek. Indien uw zoon of 

dochter het mavo-advies heeft, bestelt u het boek voor de mavo en mocht uw zoon of 

dochter een havo-advies hebben dan bestelt u het boek voor de havo. Voor de overige 

vakken hebben wij er voor gekozen om sets van 10 boeken aan te schaffen voor iedere 

groep. Deze boeken blijven in de klas. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen 

hebben dan hoor ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Marga Hoohenkerk, 

teamleider klas 1 en 2, locatie Vinkeveen. 
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Dell Latitude 3150-Celeron SSD 11,6 inch laptop  

  

 

 

 

 

 

 

 

De Dell Latitude 3150 notebook uit de Education reeks is speciaal voor gebruik binnen 

het onderwijs, met een 11,6 inch scherm, een toetsenbord op volledige grootte en onder 

meer twee luidsprekers, een HD-webcam en dual array microfoons.   

De notebook is voorzien van een rubberen rand, welke zorgt voor verbeterde 

schokdemping, en heeft een 180°-scharnier om het scherm volledig open te klappen.   
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