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Onderwĳs

     

Leren op een manier die bĳ deze tĳd past 

Tĳd- en plaats onafhankelĳk 
21st century skills 
Blended learning 
Maatwerk 
Motiverend 

Onderwĳspraktĳk

     

Onderwĳspraktĳk

     

Onderwĳspraktĳk

     



Device

     

Apple Macbook Air  

13-inch 

Argumenten 
- Betrouwbaarheid/levensduur 
- Geluidsarm 
- Gewicht 
- Accuduur 

Scholing en software 
- Standaard MacBook is gereed voor educatief gebruik 
- Overige software beschikbaar via schoolnetwerk  
- Veilig opslaan van data  
- Microsoft Office 365 

- Scholing tĳdens de kennismakingsdagen en door de mentor in 
het reguliere mentoruur 



Service en schade 
Insula College

     

- Geldt uitsluitend voor via school aangeschafte devices 
- Voor elke aanmelding geldt een eigen risico (€75,-) 
- Schade als gevolg van vloeistof etc. is uitgesloten 

- Servicepunt in mediatheek 
- Beschikking over leendevice  
- Actief beleid voeren om schade zoveel mogelĳk te voorkomen 

Gebruik

     

- Protocol binnen school  
- Binnen school Wi-Fi blokkades 
- Apple ID aanmaken + wachtwoord onthouden 
- Software (Popcorntime, games etc.) 
- Bescherming 

Aanschaf

     

Directe aanschaf: €878,33  
exclusief €20,- solidariteitsbĳdrage 

Huurkoop: maandelĳks €17,98  
bĳ aanschaf €150,- borg + €20,- solidariteitsbĳdrage  

Let op: alle extra’s dienen direct afgerekend te worden

Beedscherm Opslagcapaciteit Aanschafprĳs excl. 
solidariteitsbĳdrage

13 inch 128 GB € 878,33
13 inch retina 128 GB € 1.079,20
13 inch retina 256 GB € 1.279,20



Rekenvoorbeeld huurkoop
Rekenvoorbeeld: 13 inch, 128 GB MacBook air 

Aanschaf:  
€150,- (borg)  
€20,- (solidariteitsbĳdrage) 

Vervolgens: 48 x €17,98 

Totaal: €1033,04 
Na afloop: 
a. device inleveren en €150,- borg retour 
b. €150,- borg wordt niet uitgekeerd en device  
wordt eigendomwww.leergeld.nl

Bestelprocedure
Brief met instructie over de bestelprocedure ontvangt u donderdag 

URL webshop: a-mac.nl/koningstraat   

Inloggen: 
Gebruikersnaam: leerlingnummer@student.insulacollege.nl  
Wachtwoord: geboortedatum (dd-mm-jjjj, inclusief streepjes) 

dd-mm-jjjj











Bestelprocedure
Instructie bestelprocedure verstuurd per post 

a-mac.nl/koningstraat (huurkoop 22 mei t/m 24 juni) 

Formulieren afdrukken, ondertekenen en inleveren op school 
(huurkoop uiterlĳk 25 juni 2019) 

Levering 
-Directe aanschaf: thuisbezorgen of ophalen in Amac winkel 

-Huurkoop: week 29 ophalen op het Insula College, locatie Koningstraat  mavo.insulacollege.nl 


