Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van
Naam leerling
Adres
Postcode en woonplaats

Zwolle,
Betreft:
Kenmerk:

juni 2018
aanschaf iPad
2018/069/Pap

Geachte ouder/ verzorger,
Wij kunnen u de iPad air 2018 met 32 GB en een stevige hoes zeer voordelig aanbieden via de
daarvoor speciaal ingerichte webshop van onze leverancier Smart2scool.
De totale kosten zijn € 310,00 exclusief verzekering, inclusief verzekering € 400,00.
U kunt de iPad bestellen via de speciale webshop van Smart2scool/ Thorbecke
scholengemeenschap vmbo-PrO. De iPad wordt op school afgeleverd en daarna klaargemaakt
voor gebruik. Als u uw bestelling plaatst op of vóór vrijdag 22 juni a.s. dan kunt u de iPad op
school afhalen op 18 juli tussen 09.00 en 12.00 uur. Plaatst u uw bestelling na 22 juni dan wordt de
iPad na de zomervakantie aan de leerling uitgereikt.
De iPad wordt gemanaged met een Mobile Device Manager, dat programma heet Zuludesk. Dit
programma zorgt ervoor dat we leerlingen apps en leerstof kunnen sturen, informatie kunnen
delen, bezigheden van leerlingen kunnen controleren en apps op afstand kunnen blokkeren of
juist inschakelen. Zuludesk wordt door docenten alleen op school gebruikt.
Mocht u besluiten om niet via de speciale webshop te bestellen maar zelf de iPad aan te schaffen,
neem dan vooraf contact op met school. Dit kunt u doen door een email te sturen aan
finan-tsg-vmbo@ooz.nl
Stappenplan voor bestellen:
 Ga naar de webshop: https://www.smart2scool.nl/thorbecke
op de welkomstpagina ziet u alle belangrijke informatie, nadat u deze heeft gelezen
 klikt u op de button Webshop en kiest u voor een van de drie mogelijkheden:
o betaling ineens zonder verzekering (betaling dag van bestellen via iDEAL)
o betaling ineens met verzekering (betaling dag van bestellen via iDEAL
o betaling in termijnen (betaling loopt via school)
 nadat u voor één van drie opties heeft gekozen geeft u op het volgende blad aan welke
kleur hoes bij de iPad geleverd moet worden
 vervolgens vult u op de volgende pagina uw n.a.w. gegevens in en wordt er gevraagd
naar de volgende gegevens
o klas ……….
o leerlingnummer ………
o e-mailadres leerling ……..
z.o.z.

Kiest u voor betaling in termijnen dan ontvangt u via school, per email vanuit Wiscollect, een
verzoek om aan te geven in hoeveel termijnen u wilt betalen 3, 6, 9, 12 of 24 termijnen.
Na het aangeven van uw keuze via Wiscollect maakt u via iDEAL direct de eerste termijn over.
Vervolgens ontvangt u drie dagen voor de vervaldatum van de volgende termijnen automatisch
een e-mail met de mededeling dat er binnenkort een termijn zal verstrijken. U kunt via de link in
deze mail vervolgens een betaling via iDEAL aan ons overmaken.
Wij wijzen u erop dat het soms mogelijk is om een beroep te doen op de scholierenregeling van
de gemeente Zwolle als het aanschaffen van de iPad onoverkomelijke financiële problemen geeft.
U kunt informatie hierover opvragen via de website van de gemeente Zwolle
www.zwolle.nl/search/site/scholierenregeling.
Indien u niet woonachtig bent in de Gemeente Zwolle verzoeken wij u informatie op te vragen bij
uw eigen gemeente.
Is het voor u financieel absoluut onmogelijk om de iPad in termijnen te betalen en kunt u ook
geen beroep doen op de scholierenregeling of bijzondere bijstand vanuit de gemeente waar u
woont dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij samen naar een passende oplossing
kunnen zoeken.

Met vriendelijke groet,
J. Pap
Schoolleider organisatie

