LAPTOPBROCHURE
4de - 5de - 6de - 7de jaar
Schooljaar 2021-2022

Inleiding

BESTE LEERLING
BESTE OUDER(S)
Onze samenleving verandert meer dan ooit aan een stevig tempo.
IT-toepassingen zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken.
Ons laptopproject is een stap in de goede richting om je zoon/dochter op te
leiden in de snel veranderende digitale wereld. Goede digitale vaardigheden
zijn immers onmisbaar en een sterke troef in de voortdurend wijzigende
maatschappij.
Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in het secundair
onderwijs moeten behalen. De laptop draagt bij tot een krach tige leeromgeving
waar er gemakkelijker gedifferentieerd, gecoacht en gevarieerd kan worden.
Met de leerlaptop kunnen leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag gaan.
Als school hebben we bewust en weloverwogen gekozen voor dit laptopproject
waarbij een stevig toestel wordt aangeboden dat geschikt is voor de dagelijkse
verplaatsingen van en naar school. Bovendien krijg je als ouder de garantie op
ondersteuning bij defecten, problemen of schade.
Wij zijn er ons van bewust dat een laptop een zware extra kost is voor ouders.
De school engageert zich dan ook om een deel van deze kosten op zich te
nemen zodat we al onze leerlingen dezelfde kansen kunnen bieden.
In onze brochure kan je een samenvatting vinden van alle belangrijke zaken
aangaande onze laptops.
Hebben jullie zin om samen met ons de uitdaging aan te gaan op de digitale
snelweg? Wij alvast wel. We kijken er ontzettend naar uit!
De directie en het schoolteam
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MAAK KENNIS MET

ONZE VISIE
Waarom een laptopproject?
•

Draagt bij tot een krachtige leeromgeving

•

Meer mogelijkheden tot differentiëren

•

Aanscherpen van digitale vaardigheden bij leerlingen

•

Meer afwisseling in werkvormen

•

Toenemend aanbod van educatieve software en digitale handboeken

•

Tegemoetkomen aan de leerplannen en de vakoverschrijdende eindtermen

•

Digitale communicatie (Smartschool)

Waarom eenzelfde toestel voor iedereen?
•

Onze voorkeur gaat uit naar eenzelfde toestel voor iedereen.

•

Die keuze komt voort uit enkele bedenkingen:
−

Bij een defect krijgt de leerling een gelijkwaardig reservetoestel.

−

Het is een stevig toestel dat tegen een stootje kan en voorzien is van een degelijke
laptophoes.

−

Er is geen afgunst tussen de leerlingen.

−

Gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

−

Garantie op een vlot lesverloop met zo min mogelijk problemen.

−

Uniform toestel zodat leerlingen en leerkrachten gemakkelijker elkaar kunnen helpen.

−

Niet alle ouders kunnen hun kind helpen bij een defect aan een eigen toestel, daarom
staat de school in voor de eventuele herstelling van het toestel.

Wij verplichten niemand om in te stappen in dit laptopproject. Diegenen die zelf over een
laptop beschikken, mogen die meebrengen. We vragen wel om de voor- en nadelen van
een eigen toestel grondig tegen elkaar af te wegen. Alleen de leerlingen die instappen in
het laptopproject kunnen gebruik maken van de interne hersteldienst en krijgen een
reservetoestel ter beschikking.
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•

WERKWIJZE LAPTOPPROJECT
De 4de, 5de, 6de en 7de jaars kunnen een toestel huren of kopen via de school bij de firma
Signpost.

•

De laptop kan besteld worden via een link op de website van onze school of rechtstreeks op
https://byod.academicshop.eu/leotes.

2

HET TOESTEL

A

SPECIFICATIES

HP Probook 445 G7
Schermgrootte

14 inch FHD (1920x1080)

Processor

Ryzen 5

Harde schijf

256 GB PCIe NVMe Value Solid State Drive

Geheugen

8GB (1x8GB) DDR4 3200

Grafische kaart

Integrated: AMD Radeon™ Graphics

Wifi

Intel wifi 6 AX200 ax 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz +Bluetooth 5 WW with 2
Antennas

Aansluitingen

3 Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate
(1 charging, 1 power)
1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery,
DisplayPort™)
1 RJ-45
1 headphone/microphone combo
1 HDMI 1.4b
1 AC power

Luidsprekers en audio Dual stereo speakers, dual array microphones
Camera

Integrated HD 720p DualAryMic Webcam

Gewicht

1,37 kg

Besturingssysteem

Microsoft Windows 10 pro

Garantie

3 of 4 jaar onsite next business day (ook batterij)
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B

SOFTWARE

•

Op de laptop is alle vereiste software al geïnstalleerd. Bovendien kan je bepaalde software
ook installeren op meerdere laptops of pc’s.

•

Alle software vind je op www.academicsoftware.eu waar je kan aanmelden met je emailadres van de school “voornaam.achternaam.student@sintmichiel.be”en je zelfgekozen
wachtwoord.

3

HET KOSTENPLAATJE

A

VOOR DE SCHOOL

•

De school zal blijven investeren, door vernieuwing van de netwerkinfrastructuur, door de
aanleg van glasvezelverbindingen, door de ingebruikname van professionele firewalls en
door de bijscholing van leerkrachten.

•

De school maakt geen winst op het laptopproject, de enige winst is de LEERwinst voor de
leerling.

B

VOOR DE OUDERS

Door de digisprong komt de school een stukje tegemoet in de kosten van de laptop. Dit wordt
gecompenseerd via de schoolrekening. Het exacte bedrag van deze tegemoetkoming staat op
dit moment nog niet vast.
•

HP Probook 445
− Men koopt het toestel bij voorgestelde leverancier:
Directe aankoop met 3 jaar garantie: € 669,00
− Men huurt het toestel via leermiddel bij voorgestelde leverancier:
Huur gedurende 22 maanden, garantie 3 jaar: € 34,00/maand + borg van 6 maanden
Huur gedurende 34 maanden, garantie 3 jaar: € 22,30/maand + borg van 6 maanden

•

Software
Voor het gebruik van de software wordt een jaarlijkse bijdrage van € 25,00 gevraagd aan
alle leerlingen.

Opmerking: het toestel wordt na afloop van het huurcontract en na correcte betaling
gedurende de hele huurperiode uw eigendom.
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WAT ALS JE LATER INSTROOMT?

•

Als je later instroomt, kan je meteen de laptop kopen of huren.

•

Indien je huurt, kan het einde van de huurperiode nooit na de vermoedelijke
afstudeerdatum vallen. Er zal een voorschot (afhankelijk van het moment van instroom)
gevraagd worden om dit te overbruggen.

D

WAT ALS JE EERDER UITSTROOMT?

•

Als je de laptop gekocht hebt, is er geen probleem. Je neemt de laptop mee.

•

Als je de laptop huurt, zijn er verschillende mogelijkheden:
Je betaalt het resterende bedrag in één keer af en het toestel is je eigendom
of je stopt met betalen en levert het toestel terug in.

4

SERVICE VAN DE SCHOOL

A

SERVICE VOOR ALLE LEERLINGEN

•

Wij investeren in een snel en krachtig netwerk.

•

Alle leerlingen krijgen toegang tot het wifi-netwerk op school.

•

Installatie en gebruik van software.

•

Gratis locker om je laptop in te bewaren.

B

SERVICE VOOR LEERLINGEN DIE INSTAPPEN IN HET LAPTOPPROJECT

•

Een stevige laptophoes voor je laptop.

•

Bij een probleem kan je gebruikmaken van de helpdesk.

•

Indien het probleem niet onmiddellijk op te lossen is, heb je recht op een vervangtoestel.

•

Je bent verzekerd tegen schade.

Opmerking: Op de laptops die niet via de school zijn verkregen, wordt door de school
geen service verleend.

5

PRAKTISCHE ZAKEN

A

WAAR EN WANNEER KAN IK EEN LAPTOP HUREN/KOPEN?

•

Je kan een laptop huren/kopen via de link op de website van de school of op
https://byod.academicshop.eu/leotes.

•

Gelieve de laptop tijdig te bestellen (voor 10 augustus) zodat je zoon/dochter zijn toestel
heeft aan het begin van het nieuwe schooljaar.

B

WANNEER MOET IK DE LAPTOP TERUG INLEVEREN?

Als je naar een andere school gaat of de school verlaat en je huurt de laptop dan kan je ervoor
kiezen om de huur stop te zetten en moet je de laptop terug inleveren binnen de 3 dagen.

Schooljaar 2021-2022

6

4e-5e-6e-7e jaar

C

WAT MET DIEFSTAL?

Het toestel is verzekerd tegen diefstal. Omdat dit echter een redelijk fraudegevoelig item is,
zijn er een aantal extra voorwaarden.
•

Diefstal op school is niet verzekerd vermits de laptop veilig kan bewaard worden in de
locker.

•

Er moeten sporen van braak zijn. Concreet wil dit zeggen dat de laptop niet onbewaakt
en/of in een niet afgesloten ruimte (auto, huis) achtergelaten mag worden.

D

WAAR KAN HET TOESTEL BEWAARD WORDEN BUITEN DE LESSEN?

•

Iedere leerling die instapt in het laptopproject, krijgt een gratis locker. De leerling dient
enkel een hangslot te voorzien.

•

Het is echter niet de bedoeling dat de toestellen tijdens de nacht of tijdens de
vakantieperiode op school blijven.

E

HELP, IK BEN MIJN WACHTWOORD KWIJT!

Je kan je wachtwoord steeds zelf resetten. Je vindt de link op de startpagina van Smartschool.
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BESCHADIGING VAN HET TOESTEL

Dit geldt enkel voor toestellen binnen het laptopproject van de school.
•

Voor herstellingen van schade ten gevolge van normaal gebruik van de verhuurde
goederen en schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren zoals val,
druk, braak, vocht, enz. zal door de school geen vergoeding gevraagd worden.

•

Wanneer de schade aan de verhuurde goederen te wijten is aan externe factoren, zoals
bijvoorbeeld valschade, braakschade, breuk van het beeldscherm van het toestel door te
veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme, wordt er aan de leerling een
herstelprijs aangerekend van maximum 39,00 EUR per schadegeval.

•

Herstellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd door de ICT-dienst of door een externe
dienst.

•

Bij een herstelling zal de leerling een vervangtoestel van de school krijgen. De leerling zal
dus altijd over een toestel kunnen beschikken, ook als de schade door de leerling zelf is
toegebracht.
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HERSTELLINGEN

Dit geldt enkel voor de leerlingen die in het laptopproject ingestapt zijn.
Breng je je laptop binnen voor herstelling, zorg er dan voor dat al je bestanden zijn opgeslagen
in Google Drive. Bij het herstellen kan het zijn dat al je gegevens van de laptop gewist worden.
De ICT-medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

Laptopprobleem
Vakantie

School

Ik los het probleem op of met de
hulp van leerling of leerkracht.

Ik contacteer een medewerker
van Signpost op
https://byod.academicshop.eu/leotes

Niet opgelost

Opgelost

Ik ga naar de laptopbalie.

Ik meld mij aan tijdens de
online/ fysieke permanentie
(Smartschool).

Ik vul online (Smartschool) een
ICT-ticket in met omschrijving
van het probleem.

Ik krijg van de ICT-medewerker
richtlijnen om mijn probleem op
te lossen.

Niet opgelost

Opgelost

Opgelost

Niet opgelost

Opgelost

Niet opgelost

Ik krijg een vervangtoestel en de
ICT-medewerker of medewerker
van Signpost lost mijn probleem
op.
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ENGAGEMENT VAN DE LEERLING
Je brengt elke dag je laptop mee naar school en leent hem nooit uit aan medeleerlingen of
anderen.

•

Je laat je laptop nooit onbewaakt achter.

•

Je draagt zorg voor het toestel en zorgt dat tijdens het transport het toestel altijd in de
beschermende laptophoes zit. In deze laptophoes bewaar je geen andere dingen, dit kan de
laptop beschadigen.

•

Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig opgeladen
batterij kan starten. Het is niet de bedoeling dat laptops worden opgeladen in de school of
dat de school voldoende oplaadpunten voorziet.

•

Tijdens de eerste lessen van het schooljaar krijgen alle leerlingen duidelijke instructies over
het werken met de laptop: opstarten, aanmelden, wifi, het opslaan van bestanden, Google
Drive …

•

Om gegevens veilig te bewaren wordt alles op Google Drive bewaard. Alle bestanden
worden automatisch gesynchroniseerd. Bewaar je bestanden buiten dit systeem om, dan is
dit je eigen verantwoordelijkheid.

9
•

WAT MET DE PRIVACY?
Wij volgen de strenge wetgeving op het gebruik van data en privacy die van kracht ging op
25 mei 2018. Dit betekent dat alle gegevens van de leerlingen strikt beveiligd zullen worden
en enkel zichtbaar zijn voor de bevoegde personen die hun account zullen moeten
afschermen.

•

Berichten en informatie die wordt opgeslagen in een persoonlijke map zijn, door niemand
leesbaar, ook niet door de beheerder of de directie
.
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