
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met ingang van dit schooljaar is op Stad & Esch voor alle nieuwe leerlingen 
het principe van Bring Your Own Device (BYOD) ingevoerd. In juli hebben 
wij u hierover via een brief op de hoogte gebracht. In die brief hebben wij 
ook uiteengezet wat de gevolgen van BYOD voor leerlingen in klas 2 of ho-
ger kunnen zijn:   
 

⋅ Als hun MacBook kapot gaat, dan wordt die gerepareerd, maar alléén in 
het geval de reparatiekosten minder dan € 200,00 bedragen. We bren-
gen daarvoor volgens afspraak de bijdrage voor het eigen risico in re-
kening, d.w.z. maximaal € 110,00.  

⋅ Tijdens de reparatieperiode krijgt de leerling een leenlaptop van ons.  
⋅ Wordt de reparatie duurder dan € 200,00, dan bieden wij ter vervan-

ging een laptop aan. Geen MacBook, maar een laptop die voor het ge-
bruik hier op school prima geschikt is. Ook in dit geval wordt het eigen 
risico van maximaal € 110,00 in rekening gebracht. 

⋅ De school blijft, net zoals dat bij de MacBooks het geval was, tijdens de 
periode op school eigenaar van het vervangende device.  

 
Enkele ouder(s)/verzorger(s) hebben hierop gereageerd. Dit betrof de vol-
gende twee zaken: 
 

1. Sommigen betreuren het dat het vervangend device niet langer een 
MacBook zal zijn. Apple is tenslotte een gewild merk. Er zullen dus mo-
gelijk ook leerlingen zijn die we teleurstellen als we hun Apple niet lan-
ger vervangen door een andere Apple. Intussen, ruim 6 jaar verder, bie-
den apparaten van andere merken enerzijds en werken in de Cloud an-
derzijds, ons andere mogelijkheden. Bovendien zijn zoals bekend Mac-
books relatief duur en drukken op het gelimiteerde budget voor onze 
leermiddelen.   

2. Sommigen willen de mogelijkheid hebben om in geval van een defect 
apparaat ook deel te nemen aan BYOD, dus een eigen apparaat (laptop 
of tablet) mee naar school te nemen. Hiertegen is geen enkel bezwaar.  

 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij op-
nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Hugo van der Vlist 
directeur bedrijfsvoering 
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