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Geachte mevrouw/heer,

Op 5 juni 2019 hebt u een gratis laptop of tablet aangevraagd. In deze brief leest 

u ons besluit. 

Ons besluit

U krijgt een gratis laptop of tablet voor uw kind D.L Groenteman, geboren op 43

2008. 

Eerst cursus volgen

Voordat u de gratis laptop of tablet krijgt, moet uw kind eerst een korte en gratis 

computercursus volgen. Nadat uw kind de computercursus heeft gevolgd, 

ontvangt u thuis een brief. In deze brief staat beschreven hoe u de laptop of 

tablet kunt bestellen. Komt uw kind niet naar de cursus? Dan krijgt u geen laptop 

of tablet. 

Als uw kind niet kan komen

Kan uw kind niet naar de cursus komen? Dan moet u ons minimaal een week van 

tevoren bellen. Geef door waarom uw kind niet kan komen. Wij beslissen of uw 

kind een nieuwe uitnodiging krijgt.

Laptop bestellen

Als uw kind de cursus heeft gevolgd, ontvangt u daarna thuis een brief om de 

laptop of tablet te bestellen. In die brief staat uitgelegd hoe u dat kan doen.

Datum
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Ons kenmerk       

Behandeld door  

Onderwerp U krijgt Gratis laptop of tablet

!"#$#!%&'
(")%&%&"

*+,-./ 0,1-21 23 -,405- 622+ 4,/.//782209.:;5+5: !%&'#!%!% 



Gemeente Amsterdam 2472019

Kenmerk Gratis laptop of 

tablet voor 

basisschoolkinderen 2019

2020

Pagina 2 van 2

Vragen?

Kijk op amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000. Wij zijn bereikbaar op 

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ook naar een Sociaal 

Loket gaan. Kijk voor een adres bij u in de buurt op amsterdam.nl/sociaalloket. 

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en Wethouders

Op welke regels baseren wij dit besluit?

Computercursus volgen: artikel 5.2 Beleidsregels Participatie minimakinderen

Computercursus

1. Computercursus

Wie?

 

Wanneer?

vrijdag 27 september 2019

Start:16:15

Einde: 17:45

Waar?

CYBERSOEK

Timorplein 22

1094 CC Amsterdam

Belangrijk:

Kom op tijd. 

Neem deze brief mee.

 

 


