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VISIE
Beste leerling, ouder, voogd

Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van laptops in de klas (en thuis) een meerwaarde is
voor het onderwijs van de 21e eeuw. De beslissing om een persoonlijke laptop per leerling te
voorzien is een pedagogische beslissing vanuit onze eigen schoolvisie.
Alle leerlingen van onze school krijgen vanaf het schooljaar 2022-2023 een laptop van de
school ter beschikking.

 Volgens de visie van de modernisering van het secundair onderwijs integreren we
ICT-doelen in alle vakken.

 We leven in een digitale wereld. Daarom zetten we in op het ontwikkelen van digitale
vaardigheden en het kritisch leren omgaan met online informatie. Dit zijn sterke troeven op
de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven.

 Wij merken grote verschillen in de digitale vaardigheden van leerlingen. Om iedereen
gelijke onderwijskansen te bieden, kiezen wij ervoor om voor alle leerlingen een laptop te
voorzien. De leerlingen gebruiken deze laptop zowel thuis als op school.

 Met een laptop voor elke leerling creëren we extra kansen tot differentiatie om iedereen
zo ver mogelijk te brengen in zijn of haar leerproces. Digitale tools kunnen de creativiteit
en motivatie van jongeren stimuleren.

 Wij kiezen voor eenvormigheid, zodat alle leerlingen over dezelfde laptop beschikken.
 We streven naar een haalbare schoolrekening, waarbij gezocht wordt naar een evenwicht
tussen leermiddelen op papier en digitale leermiddelen. Een laptop is een instrument, een
middel om te leren, maar vervangt niet alle papieren cursussen. Het combineren van een
digitaal middel en een leermiddel op papier kan het leerproces alleen maar ten goede
komen.

WELKE LAPTOP?
Wij bieden een robuust ‘business’-toestel aan dat
ontworpen is voor dagelijks intensief gebruik en
verplaatsingen. De behuizing en scharnieren van de
laptop zijn van een betere kwaliteit dan het gemiddelde
consumentenproduct. De laptop is klein en licht genoeg
om gemakkelijk mee te nemen, toch is het scherm
voldoende groot om op een aangename manier aan opdrachten te werken.
De aangeboden laptop is krachtig genoeg om de standaard multimediatoepassingen en
tekenpakketten vlot te kunnen uitvoeren. Met een volledig opgeladen batterij kan je een
schooldag aan de slag. Door de meegeleverde degelijke hoes kan je de laptop veilig vervoeren.
Bovendien is de laptop voorzien van een service- en garantiepakket (ook op de batterij). De
maximale kostprijs voor een herstelling buiten garantie bedraagt 39 EUR.

TECHNISCHE FICHE LAPTOP









HP Probook 455 G8 of HP Probook 445 G8
15,6” of 14” HD scherm (FHD)
AMD Ryzen 5 processor
8 GB werkgeheugen
256 GB SSD
batterij met lange levensduur
Azerty-klavier
Windows 10

VOLLEDIGE BUNDEL






Laptop met lader
Hoogwaardige beschermhoes (Case Logic QNS)
Besturingssysteem Windows 10 Education
MS Office 365
Cloudopslag op verschillende platformen (Onedrive,
Smartschool, Google Drive)

 Uitgebreide garantie en service:
o

Een ander toestel bij defect

o

Herstellingen buiten garantie kosten maximaal 39 EUR

o

Helpdesk en herstellingen op school tijdens schooldagen

o

Dringende herstellingen aan huis tijdens vakantie door
het bedrijf Signpost.

BYOD
Niet deelnemen aan het laptopproject en je eigen laptop meebrengen raden we ten stelligste
af. Een eigen toestel meebrengen (BYOD: Bring Your Own Device) kan enkel mits goedkeuring
van onze ICT-coördinator.
Om de lessen vlot te laten verlopen is het essentieel dat iedereen met hetzelfde type laptop
werkt. Daarom moet een laptop minstens aan volgende voorwaarden voldoen:











Besturingssysteem Windows 10 Pro
MS Office 365
Krachtige processor (AMD Ryzen 5 processor of hoger)
Minimum 8 GB RAM
Minimum 256 GB SSD
Batterij met lange levensduur (minstens 8 uur bij normaal gebruik)
Mogelijkheid tot gelijkwaardig vervangtoestel volgende schooldag
Beschermhoes voor veilig vervoer
De school is niet verantwoordelijk voor schade door derden of diefstal van het toestel

Wanneer in uitzonderlijke gevallen de ICT-coördinator toestaat om een eigen BYOD toestel te
gebruiken, dan beheert Sint-Angela je toestel waardoor er programma’s op kunnen
geïnstalleerd worden.

WAT KOST HET?
DIGISPRONG
De Vlaamse regering heeft naast de modernisering, het relanceplan ‘Digisprong’ opgestart.
Hierbij krijgt de school (vanaf schooljaar 2021-2022) een budget om voor elke leerling een
digitaal leermiddel te voorzien. Hieronder vindt u een greep uit de nota ‘Digisprong’ van het
kabinet van minister Weyts.

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan
‘Vlaamse Veerkracht’ een historisch bedrag van 375 miljoen euro te investeren
in een grote ‘digisprong’ voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten. Via deze
weg ontvangen scholen een budget om voor alle leerlingen een digitaal
leermiddel te voorzien op school. Met deze digisprong willen we dus een
kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van
morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij.
We concentreren ons op vier cruciale en samenhangende speerpunten: (1) een
toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het
leerplichtonderwijs,
schoolbeleid,

(3)

(2)

een

sterk

ICT-competente

ondersteunend
leerkrachten

en

en

doeltreffend

ICT-

lerarenopleiders

en

aangepaste digitale leermiddelen, (4) een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’
ten dienste van het onderwijsveld.

De volledige versie van de nota kan u vinden via een link op onze website.

FINANCIEEL
Digisprong maakt het mogelijk dat de school de laptops zelf aankoopt. De budgetten van
Digisprong laten ons echter niet toe om alles volledig gratis ter beschikking te stellen voor de
leerling. Ouders/voogd moeten per schooljaar een huurprijs van 30 EUR betalen. Daarnaast
betaalt u ook een waarborg van 39 EUR bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. De
waarborg krijgt u terug aan het einde van de huurovereenkomst wanneer het toestel en de
meegeleverde accessoires onbeschadigd worden ingeleverd.
De school maakt geen winst op het laptopproject, de aangerekende huurprijs is enkel om het
verschil tussen het Digisprong-budget en de kosten van de laptops te dekken, dit wordt
voorgeschreven door de Vlaamse overheid.

HUUROVEREENKOMST
Deze overeenkomst loopt tussen de ouders/voogd en de school. Het is een verplicht te
ondertekenen document en wordt beschouwd als onderdeel van het schoolreglement. De
school is en blijft altijd eigenaar van de laptop, de beschermhoes en de lader. Bij (vroegtijdige)
uitschrijving uit onze school, moeten de laptop en toebehoren terug worden ingeleverd.
We bieden samen met de firma Signpost service en garantie aan. Bij technische defecten die
buiten de garantie vallen (bv. schermbreuk) zullen de kosten voor herstelling doorgerekend
worden. Het is nooit toegestaan om zelf herstellingen uit te voeren. Het aanbrengen van
permanente markeringen of stickers op de laptop of hoes zijn niet toegelaten. We verwachten
van de leerling dat het toestel wordt behandeld met zorg en op een respectvolle manier.
De laptops worden verdeeld tijdens de eerste lesweek in september. Leerlingen die in de loop
van het schooljaar instromen, krijgen in hun eerste week een laptop.

HOE ORGANISEREN WE DIT OP SINT-ANGELA?
WAAROM IEDEREEN HETZELFDE TOESTEL?
We kiezen er bewust voor om alle leerlingen en leerkrachten met hetzelfde toestel te laten
werken. We sommen even de voordelen op van het uniforme toestel dat de school heeft
geselecteerd:

 Alle leerlingen hebben gelijke kansen op ICT-vlak en afgunst tussen de leerlingen wordt
vermeden.

 Alle leerlingen beschikken over een toestel waarop dezelfde software werd geïnstalleerd.
Dit zorgt voor een vlotter verloop van de lessen.

 Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel, helpen elkaar en leren van elkaar.
 Het gekozen toestel is robuust en kan de intensieve verplaatsingen naar en van school aan
en is ook bestand tegen intensief gebruik o.a. door de lange batterijduur.

 Doordat de school de laptops via een groepsaankoop aanschaft, werd een scherpere prijs
per hoog-kwalitatief toestel bekomen.

 Bij een defect beschikt de leerling dadelijk over een identiek vervangtoestel. Hierdoor kan
men onmiddellijk verder werken op de vertrouwde manier en loopt de leerling geen
achterstand op. Deze continuïteit is belangrijk zowel tijdens de lessen als tijdens het
werken thuis maar ook tijdens toetsen en evaluaties.

 Zowel voor de hardware als de software is er een goede service qua onderhoud, herstelling
… zodat de ouders niet zelf naar oplossingen moeten zoeken bij een defect.

WAT VOORZIET DE SCHOOL?
De school zorgt ervoor dat de laptops worden aangekocht, voorzien worden van de juiste
software en worden verdeeld onder de leerlingen. Er wordt gezorgd voor een optimale prijskwaliteitsverhouding inclusief goede servicevoorwaarden. De school regelt ook alle
administratie die hierbij komt kijken.
Op school zorgen de ICT-coördinator en enkele medewerkers er voor dat het laptopproject in
goede banen wordt geleid. Er zal een laptop-helpdesk zijn waar leerlingen en ouders terecht
kunnen indien er problemen opduiken. Het ICT-team lost kleine problemen op, regelt
herstellingen, herinstalleert software en zorgt voor de vervangtoestellen. Tijdens
schoolvakanties staat een externe firma in voor de herstellingen van defecte laptops.
Er wordt op school ook voortdurend vooruit gekeken zodat onze servers en
internetverbindingen optimaal blijven functioneren om deze grote hoeveelheid aan toestellen
goed te laten functioneren.
Binnen onze school maken wij gebruik van LanSchoolAir Classroom Management Software om
binnen het laptopproject het lesproces effectief te kunnen begeleiden.
Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in doorlopende ICT-vorming van het lerarenteam om van
ICT-integratie een echte meerwaarde te maken. We zorgen er ook voor dat onze leerlingen
extra digitale competenties ontwikkelen die essentieel zijn in de huidige maatschappij:
ICT-vaardigheden, wegwijs geraken in de digitale wereld, kritisch leren omgaan met digitale
informatie en communicatie...

WAT VOORZIE JE ZELF?
 Breng je eigen oortjes mee. Zo kan je individueel naar filmpjes of luisterfragmenten
luisteren.

 Werk je liever met een muis in plaats van met het touchpad op de laptop?
Breng dan ook een eigen computermuis mee. Hier kan je zelf kiezen of je
liever bedraad of draadloos werkt.

WAT MOET JE DOEN ALS ER IETS MIS GAAT?
JE LAPTOP IS STUK
Als je laptop stuk gaat, breng je de laptop binnen op het secretariaat van de school. Je krijgt
meteen een ander toestel. Je persoonlijke bestanden zijn niet verloren omdat je ze in de cloud
hebt bewaard.
Het defecte toestel wordt beoordeeld door de ICT-coördinator:

 Problemen met de software of besturingssysteem worden op school opgelost.
 Is het toestel zelf stuk en valt dit binnen garantie, dan wordt de herstelling op school
uitgevoerd door een technicus van Signpost. Niet-werkende hardware wordt hersteld
binnen garantie (harde schijf, touchpad, geheugen, moederbord …) Ook de batterij valt
binnen de uitgebreide garantie. Batterijen met een capaciteitsverlies van meer dan 30%
worden vervangen.

 Defecten buiten garantie (bv. gebroken scherm, connectoren stuk door foutief gebruik,
waterschade...) worden voor een maximaal forfaitair bedrag van 39 euro hersteld.

 Zichtbare schade valt niet onder garantie (bv. een beschadigd scherm of vandalisme)
De kost voor de herstelling buiten garantie (39 EUR) wordt aangerekend aan de leerling via de
schoolfactuur.

Is je laptop defect tijdens een vakantieperiode, dan kan je Signpost rechtstreeks contacteren
via 03 327 30 75 - info@signpost.eu. Zij zorgen voor een herstelling aan huis.

JE LAPTOP IS GESTOLEN OF VERLOREN
Bij diefstal of verlies breng je de school onmiddellijk op de hoogte. Daarnaast moet je steeds
aangifte van diefstal of verlies doen bij de politie. Daar laat je een proces verbaal opmaken.
Hiervan bezorg je een kopie aan de school.
Bij diefstal moet er duidelijk sprake zijn van inbraaksporen. Diefstal uit een voertuig of op
school is niet gedekt. Wanneer je de laptop moet afgeven onder bedreiging valt dit wel onder
de diefstalverzekering. Bij diefstal ben je verzekerd en krijg je een ander toestel. De
diefstalverzekering rekent wel een vrijstelling van 39 EUR aan.
Wanneer je door onzorgvuldigheid je toestel verliest, zal je een nieuwe huurovereenkomst
moeten afsluiten met de school. De school zal een financiële compensatie vragen voor het
verloren toestel. Bijvoorbeeld: het vergeten van je boekentas op de bus is niet gedekt door de
verzekering.

HOE GEBRUIK JE HET TOESTEL?
OP SCHOOL
 Je neemt je laptop altijd mee naar school om de lessen te volgen, tenzij het anders
gecommuniceerd wordt (bv. bij daguitstappen).

 De leerkracht bepaalt autonoom tijdens zijn/haar les wanneer en voor hoelang de laptop
gebruikt kan worden. Je start de laptop niet op vooraleer hij/zij toestemming geeft. Je
raadpleegt enkel de programma’s en sites die de leerkracht aangeeft.

 Op de speelplaats mag de laptop nooit worden gebruikt. Tijdens een studie mag dit
enkel wanneer dit gekoppeld is aan een taak van een leerkracht.

 Delen of uitlenen van je laptop aan een andere leerling van je klas of school is niet
toegelaten. Ieder is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke laptop. Dit om discussies te
vermijden bij schade of verlies. Het is daarom ook niet de bedoeling dat je het toestel deelt
binnen je gezin.

 Wanneer een toestel stuk is, zal het toestel opnieuw naar fabrieksinstellingen worden
gezet. Het is dus erg belangrijk om alles in de cloud op te slaan (zie puntje ‘documenten
opslaan’).

 Er wordt bij de laptop een beschermhoes geleverd. Het is noodzakelijk de laptop steeds in
deze hoes te vervoeren. Deze hoes is spatwaterdicht en zorgt voor stevigheid tijdens het
transporteren.

 Je mag geen andere eigen hoes gebruiken of de hoes thuislaten.
 De laptops mogen niet op de school blijven. Ze mogen dus niet “overnachten” op school.
Tussen de verschillende lessen neem je je toestel mee. Je laat deze nooit achter in een
lokaal.

 Opladen gebeurt thuis, dit kan niet op school.
 Je laptop is volledig opgeladen wanneer je aan een schooldag start.
 We verwachten van jou dat je deze laptop met heel veel zorg gebruikt. De laptop moet in
goede conditie ingeleverd worden wanneer je onze school verlaat.

DOCUMENTEN OPSLAAN
Als leerling heb je je eigen persoonlijke cloudopslag op Google Drive, Onedrive en
Smartschool. Bestanden moeten altijd opgeslagen worden in de Cloud. Opgeslagen bestanden
op de computer zelf kunnen in geval van problemen met de computer niet gerecupereerd
worden. De school noch de leverancier is dus verantwoordelijk voor het verlies van je
bestanden.

TRANSPORT
We zijn ons bewust van de zware boekentas. We raden aan om de laptop met hoes in de
boekentas te transporteren. Twee aparte tassen voor je schoolmateriaal en laptop werkt niet.
De laptop past samen met de beschermhoes in een gemiddelde boekentas. Handtassen zijn
niet geschikt om een laptop in te vervoeren. De lader moet steeds thuis worden bewaard.

THUIS
Laad je laptop op tijd en volledig op. Thuis en dus ook tijdens de vakanties zorg je goed voor
je toestel. Het is niet toegelaten het toestel mee op vakantie te nemen naar het buitenland.
Check half augustus of het toestel nog naar behoren werkt zodat het gebruiksklaar is tegen
1 september. Is er toch een probleem, dan kan je het nog op tijd verhelpen (zie ‘wat moet je
doen als er iets mis gaat?’).

VALKUILEN
Digitaal vaardig zijn, betekent dat je op een correcte en respectvolle manier deze laptop en
internet gaat gebruiken. Uiteraard gelden ook op onze school de wettelijke bepalingen: het
auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy,
hacking en alle andere vormen van computermisbruik. De school monitort haar netwerk
permanent. Buitensporig gedrag op het netwerk zal worden opgespoord. Bewust misbruik kan
gerechtelijk worden vervolgd. De school zal via steekproeven regelmatig toestellen
controleren.
Sociale media bieden heel wat mogelijkheden, ook voor het onderwijs. Samen met jullie
spreken we grenzen af zodat jullie ermee leren omgaan. Je ouders en de school vormen hierin
een team. Informatie wordt gratis, snel en als een olievlek verspreid. Dit kan jammer genoeg
ook negatieve gevolgen hebben. Gemene berichten of nepnieuws kunnen snel op grote schaal
worden gedeeld. Daarnaast kunnen sociale media verslavend zijn. Als school stellen we
daarom een aantal beperkingen in. Zowel de school als je ouders moeten toezicht houden op
wat jij doet met de laptop.

VRAGEN?

Vragen kan je steeds mailen naar
laptop@satildonk.be. Antwoorden op vaak
terugkerende vragen zullen in de loop van het
schooljaar digitaal gepubliceerd worden op
Smartschool en/of op de website. Na verloop
van tijd zullen we ze opnemen in een herziene
versie van deze brochure.

