Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste meelezende leerling,
Gefeliciteerd met je inschrijving op onze school in de Programmeer- en Designklas. Aankomend jaar
ga jij starten op de BSG. Voor de lessen P&D is het belangrijk om een eigen laptop te hebben die aan
bepaalde vereisten voldoet. Zo kun je goed werken in onze P&D-klas.
Wat voor laptop heb je nodig voor de Programmeer- en Designklas?
Een goede laptop kiezen kan erg lastig zijn omdat er zoveel keuze is. De keuze is natuurlijk ook
afhankelijk van het budget dat je beschikbaar hebt.
Voor de Programmeer- en Designklas adviseren we een laptop te kopen met iets meer capaciteiten
dan je normaliter voor school nodig hebt.
De laptop heeft minimaal onderstaande eisen:
•
•
•
•

Minimaal 8 GB werkgeheugen (RAM)
6+ uur accuduur
13 inch /15 inch schermgrootte en minimaal Full HD resolutie (1920x1080 pixels)
SSD opslag in plaats van een HDD (liefst 256 GB of meer opslag)

Als je naar www.campusshop.nl gaat, kun je onze school selecteren. Daar zie je alleen laptops uit het
aanbod die voor jullie geschikt zijn. Mocht je al in het bezit zijn van een geschikte laptop of op een
ander manier een laptop willen aanschaffen dan via de Campusshop, dan is dat natuurlijk ook goed.
Een Chromebook is helaas niet geschikt voor de lessen Programmeren & Design.
Mocht u om financiële redenen geen laptop kunnen aanschaffen, dan hebben we op de BSG een
aantal leenlaptops die leerlingen kunnen lenen op school. Deze laptops blijven wel van school en
moeten dagelijks na de les weer worden ingeleverd.
Geen gedoe
Samen met CampusShop hebben wij afgesproken om alle laptops te voorzien met het VO-service
pakket. Hierdoor kun je in geval van storing altijd snel weer over je laptop beschikken. Geen gedoe!
Leenlaptop op volgende werkdag bij schade!
Gratis Sleeve
3 jaar verzekering tegen vallen, stoten et cetera
3 jaar volledige garantie
huurkoop tot 48 maanden mogelijk!
Gratis thuisbezorgd
Snelle reparatieservice
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Berger Scholengemeenschap

