Financiële regelingen Bring Your Own Device Cals College Nieuwegein 2020
In schooljaar 2020 – 2021 vragen we alle leerlingen een laptop mee naar school te nemen. Dat kan prima
een laptop zijn die thuis al in gebruik is. In de FAQ BYOD staan allerlei vragen die ouders kunnen hebben
met een antwoord daarbij. Eén daarvan gaat over de kosten. Onderstaande regelingen zijn bedoeld om
ervoor te zorgen dat alle leerlingen een laptop mee naar school kunnen nemen.
We voorzien drie groepen ouders die het in één keer invoeren van Bring Your Own Device financieel zwaar
kan vallen:
-

ouders met een inkomen rond bijstandsniveau
ouders die daar qua inkomen net boven zitten
ouders met meer dan één kind op Cals Nieuwegein

Voor deze drie groepen hebben we de volgende regelingen opgesteld.
Ouders met een inkomen rond bijstandsniveau
Deze kunnen bij de Stichting Leergeld van hun gemeente een laptop aanvragen. Voor Nieuwegein kan dat
via https://www.leergeld.nl/nieuwegein/doe-een-aanvraag.
Ouders die qua inkomen daar net boven zitten
Deze ouders vallen buiten de Leergeld-regelingen. Deze ouders treffen een regeling op maat met school.
Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, mailt u de rector: j.kwaaitaal@cals.nl.
Ouders met twee of meer kinderen op Cals Nieuwegein.
Ouders met twee kinderen op school krijgen een eenmalige bijdrage aan de kosten, omdat we alle leerlingen
in één keer vragen een laptop mee te nemen. We gaan ervan uit dat veel ouders thuis een laptop hebben
staan. Als een ouder met twee kinderen één laptop aan moet schaffen, geldt de standaard regeling: de
kosten worden gedragen door de ouder.
Als ouders geen laptop hebben en twee laptops aan moeten schaffen, dragen we de helft van de kosten van
één laptop bij tot een maximum van €250,Procedure:
U stuurt een bericht aan crediteuren@cals.nl
met daarbij de aankoopbon met daarop de twee tegelijk aangeschafte laptops. De aankoopdatum
moet liggen tussen 1-4-2020 en 1-10-2020
Vermeld ook het IBAN-rekeningnummer met tenaamstelling waar het bedrag op over gemaakt moet
worden.

Ouders met meer dan twee kinderen op Cals Nieuwegein kunnen hiernaast een leenlaptop van de school
krijgen. De aanvraag hiervoor ontvangen wij graag voor 15 juni, zodat de laptop direct aan het begin
van het schooljaar beschikbaar is. Hiervoor kunt u een mail sturen naar BYOD@cals.nl.

drs. J.M. Kwaaitaal
rector

