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Schuinesloot, 15 december 2020 
 
Onderwerp: lenen chromebook thuisonderwijs 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u wellicht weet, werken uw kinderen bij ons op “De Wegwijzer” met chromebooks. In deze 
lockdownperiode is het mogelijk om het chromebook thuis te gebruiken (dus uit te lenen aan) voor 
de leerlingen die thuis geen beschikbare apparatuur hebben. 
We stimuleren de leerlingen op school, zorgvuldig om te gaan met het gebruik van deze apparaten. 
Elke leerling heeft een eigen apparaat tot zijn/haar beschikking en is zelf verantwoordelijk voor het 
werken met en opruimen van dit apparaat. 
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets mis gaat in de klas en nu dus ook thuis. Het apparaat 
kan van de tafel vallen, bij het opbergen uit de handen van een leerling vallen etc.  
Mocht dit het geval zijn, dan zullen we onze verzekering raadplegen. Soms lukt het op deze manier 
niet om het device te vernieuwen of de dagwaarde terug te ontvangen van de verzekering. Wij 
moeten dan een beroep doen op uw WA-verzekering.  
Zou u dit thuis met uw kind willen bespreken, zodat voor iedereen duidelijk is dat we zuinig om 
moeten gaan met (kostbare) materialen.  
Wij vragen van u, om deze brief zorgvuldig te lezen wanneer u een chromebook van ons heeft 
geleend voor thuisonderwijs van uw kind. Wanneer u akkoord gaat, wilt u deze brief dan voorzien 
van een handtekening en deze daarna zo spoedig mogelijk inleveren bij de directeur. U kunt een foto 
of een scan maken van dit getekende formulier en deze sturen voor 4 januari naar 
info@cnbswegwijzer.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,       
     
Directie en leerkrachten van de Wegwijzer 
   
Wij wensen gebruik te maken van een chromebook voor thuisonderwijs. 
  
Handtekening voor akkoord inhoud van deze brief en voor ontvangst van een chromebook. 
  
Naam leerling :_________________ 
 
Naam ouder :_________________  Handtekening :_____________________ 
         
Datum  :_________________ 
 
(Het chromebook ligt klaar voor u op maandag 4 januari, zonder deze verklaring met handtekening  
kunnen wij geen chromebook meegeven.) 
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