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10, 20 of zelfs 30% korting bij het huren van één of meer ictLESKISTEN bij Rent-a-bot, powered by ictLESKISTEN!

Wanneer je voor 24 juli 2021 één, twee of drie ictLESKISTEN huurt / reserveert voor het resterende
schooljaar 2020 – 2021 of voor het schooljaar 2021 – 2022, ontvang je 10, 20 of 30% korting.
Maak een reservering voor het huren van één of meer ictLESKISTEN voor het schooljaar 2020 – 2021 en/of
2021 – 2022. Zeer geschikt om een projectweek te vullen! Of ga drie keer per jaar aan de slag met
programmeren! Natuurlijk ook zeer geschikt wanneer je een zomerschool organiseert en daarin aandacht
wilt besteden aan programmeren! Programmeren bevordert het denken in stappen en het
probleemoplossend vermogen van kinderen.
Het gehele rent-a-bot aanbod vind je op https://www.ictleskisten.nl/verhuur/. Je kunt daar ook onze
verhuurfolder downloaden.
We hebben voor alle groepen van het basisonderwijs één of meer geschikte kisten. In totaal wel 24
verschillende!
Stuur een e-mail naar info@ictLESKISTEN.nl. Geef aan welke RENT-a-BOT ictLESKISTEN je wanneer zou
willen huren. Natuurlijk hebben we ook jouw naam, de naam van de school en het adres nodig.
Je krijgt zo snel mogelijk reactie. Kunnen we je aanvraag niet honoreren, dan zoeken we samen naar een
alternatief.
Zijn we er samen helemaal uit, dan ontvang je van ons de verhuurovereenkomst. Eén exemplaar stuur je
ons getekend terug.
Je ontvangt de gehuurde ictLESKISTEN in de week voor aanvang van de huur en stuurt ze terug naar ons
op de maandag of dinsdag na de laatste huurweek.
Enkele dagen na het retourneren van de leskist, ontvang je de factuur voor de huur van die kist. Op elke
factuur verrekenen we de korting.
Voorbeeld:
•
2020 – week 12 & 13 - Mini-leskist Blue-Bot Bluetooth vloerrobot (4 stuks) met diverse matten
Voor 2 weken € 390,00; 10% korting
Het factuurbedrag: € 351,00
•
•

2020 – week 43, 44 & 45 – Leskist bananenbord
Voor 3 weken € 255,00; 20% korting en nogmaals 10% korting over de eerste leskist!
Het factuurbedrag: € 165,00
2021 – week 5, 6 & 7 – Leskist Osmo & Marbotic
Voor 3 weken € 310,00; 30% korting en nogmaals 10% korting over de eerste en over de tweede leskist!
Het factuurbedrag: € 152,50
Totale huurwaarde: € 955,00
Gefactureerd:
€ 668,50
Jouw voordeel:
€ 286,50 (30% van 955,00)

Huur je drie leskisten in één periode, dan be- en verrekenen we uiteraard alles op één factuur.
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ictLESKISTEN verzorgt workshops (zowel op haar locatie in Leiden, als bij u op school, bibliotheek, kinderopvang) of
gastlessen over de inzet van ict in het (primair) onderwijs.
Onderwerpen daarbij zijn: programmeren, robotica & maker-education, mediawijsheid, nieuwe media en innoveren.
Ook ondersteunt ictLESKISTEN scholen die op een leerlijn programmeren willen vormgeven. Daarnaast verzorgt
ictLESKISTEN coachingstrajecten op maat m.b.t. de inzet van ict in het (primair) onderwijs.
ictLESKISTEN heeft een webshop en is importeur / leverancier van o.a.:
Primo Cubetto | Bee-Bot | Blue-Bot | Pro-Bot | InO-Bot | Rugged Robot | ictLESKISTEN 3D-pennen | 3Dkanjers | Active Floor |
Arduino | Bare Conductive | Binary Bots | Bloxels | BoekTweePuntNul | BYOR | Calortrans | Circuit Scribe | Code Qube | Wonder
Workshop Dash & Dot | DJI | Dremel 3D-printer| Educational Insights | Fable Robot | Fischertechnik Education | Flybrix | GoCube |
Goliath Stikbot | GraviTrax | Greenscreens | Greenscreenbox | Hubelino | Hummingbird | Intelino | Izak9 rekenkubussen | Jimu
Robot | Kubo Robot | Learning Resources | Lego Education - Mindstorms EV3 – Spike Prime - WeDo2.0 | Gratnells | littleBits |
Makeblock | MaKey MaKey | Marty the Robot | Mayku | Merge VR | micro:bit | Octofiber filament | Ohbot | Ozobot | Polaroid 3 Dpennen | Raspberry Pi | Robobloq | Robotami | Robowunderkind | ROLF connect | Rolf Originals | SAMlabs | Silhouette snijplotters
| Snap Circuits | Sphero | Swinxs | Ultimaker 3D-printers | Osmo | Marbotic | Tigly | ictLESKISTEN foam iPad covers | Thymio |
Tinkerbots | Virtual Reality | Zioxi trolleys

De missie van ictLESKISTEN:
• We geloven in onderwijsvernieuwing met ict en 21st Century Skills.
• We geloven dat ieder kind recht heeft op onderwijs van de 21 e eeuw, waarin recht wordt gedaan aan zijn/haar
kwaliteiten en zijn/haar mogelijkheden individueel kan ontwikkelen.
• We geloven in producten op maat.
• We geloven in duurzaam en eerlijk ondernemen.
• We geloven in mensen en relaties.
Partners van ictLESKISTEN zijn:
BAERT, alles voor het lerende kind
Miranda Wedekind onderwijsbegeleiding – toekomstgericht leren
Onderwijsgroep ELAN, gehecht aan groei
Maakotheek, de alles-in-een maakbox voor wetenschap en techniek op school
Het innovatiecentrum van Talent Primair
Voor workshops, gastlessen, advies en verhuur:

https://www.ictLESKISTEN.nl

Voor onze webshop:

https://webshop.ictLESKISTEN.nl

Voor contact:

info@ictLESKISTEN.nl
+31 (0)6 11 000 425

