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Beste leerling

Beste ouder

Tijdens	de	kerstvakantie	2022	zullen	we	verhuizen	naar	een	volledig	nieuwe	campus.	In	de	
nieuwe	gebouwen	voorzien	we	geen	vaste	computerlokalen	meer	waar	leerlingen	slechts	en-
kele	uurtjes	per	week	terechtkunnen.	De	nieuwe	leerplannen	veronderstellen	immers	dat	leer-
lingen	voor	nagenoeg	elk	vak	een	computer	ter	beschikking	hebben.	

Om	beter	te	kunnen	inspelen	op	deze	nieuwe	didactische	noden,	hebben	we	vorig	schooljaar	
al	beslist	om	de	stap	te	zetten	naar	het	laptopproject.	Dit	betekent	dat	elke	leerling	een	compu-
ter	ter	beschikking	heeft	en	dit	toestel	ook	naar	huis	kan	meenemen.	Het	afstandsonderwijs	in	
coronatijden	heeft	ons	verplicht	laten	kennismaken	met	alle	digitale	mogelijkheden.	Onder	het	
motto	‘Never	waste	a	crisis’	zullen	we	de	aangeleerde	vaardigheden	verder	inzetten	om	onze	
leerlingen	ook	in	de	toekomst	actiever	aan	het	werk	te	zetten.	Het	laptopproject	biedt	nl.	grote	
didactische	voordelen:	het	laat	toe	om	hen	meer	op		eigen	tempo	te	laten	werken	en	oefenin-
gen	op	hun	niveau	aan	te	bieden.	Differentiëren	wordt	dus	veel	eenvoudiger.	

Bovendien	willen	we	op	deze	manier	ook	andere	kosten	 reduceren,	want	een	atlas	en	een	
rekenmachine	zullen	niet	meer	aangekocht	moeten	worden.

We	benadrukken	wel	dat	digitalisering	voor	ons	geen	doel	op	zich	is	maar	een	middel	om	te	
streven	naar	een	hoger	 leerrendement	bij	elke	 leerling.	En	uiteraard	gaan	we	niet	voor	een	
zwart-witverhaal:	papier	en	balpen	gecombineerd	met	handboeken	zullen	nog	steeds	behoren	
tot	de	dagelijkse	benodigdheden	van	onze	leerlingen.	Een	aantal	vakken	gebruikt	wel	al	een	
digitale	methode	en	de	computer	dient	dan	ter	ondersteuning.

De	‘Digisprong’	waarbij	de	overheid	extra	budget	voorziet	voor	de	digitalisering	van	het	onder-
wijs	zorgt	ervoor	dat	u	als	ouder	niet	zelf	een	laptop	moet	aankopen.	U	moet	dus	geen	inves-
tering	doen,	de	school	koopt	immers	de	computers	aan.

Het	budget	dat	wij	als	school	ontvangen	hebben,	volstaat	echter	niet	om	de	computer	gratis	te	
laten	gebruiken,	ook	niet	voor	een	instapmodel.	We	vragen	dan	ook	een	maandelijkse	bijdrage	
tijdens	elke	schoolmaand	(niet	tijdens	de	vakantie)	om	het	verschil	tussen	de	aankoopprijs	en	
het	bedrag	van	de	overheid	goed	te	maken.	De	totale	kostprijs	voor	de	school	bestaat	uit	de	
aankoop	van	het	toestel,	de	verzekering,	de	software,	het	antivirusprogramma	en	de	hardcase.	
Bovendien	kan	de	leerling	zorgeloos	deze	computer	gebruiken	want	de	ICT-coördinatoren	van	
de	school	beheren	het	toestel	en	staan	in	voor	de	service.	Daarom	spreken	we	niet	over	een	
huurprijs	maar	over	een	servicekost.	We	vragen	ook	om	een	waarborg	te	betalen	bij	ontvangst	
van	het	toestel.

In	deze	infofolder	kan	je	alle	uitleg	lezen	over	onze	visie	op	ICT-gebruik	op	school,		het	type	
toestel,	het	dagelijks	gebruik,	herstellingen	en	het	financiële	luik.

We	zijn	overtuigd	dat	het	gebruik	van	de	computer	in	de	klas	onze	leerlingen	zal	ondersteu-
nen	in	hun	leerproces	en	motiveren.	Graag	wensen	we	iedereen	een	goede	start	toe	van	het	
nieuwe	schooljaar.

Mieke	Bothuyne,	campusdirecteur

Debbie	Baert,	directeur	middenschool
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Het leerkrachtenteam 
is enthousiast voor het 

laptopproject. 
Jij ook? 
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1. ONZE VISIE
1.1 Algemeen principe
De	computer	wordt	aangekocht	door	de	school	en	blijft	op	elk	moment	eigendom	van	de	school.	
Zoals	 je	hieronder	kan	 lezen,	 kiezen	we	voor	hetzelfde	 toestel	 voor	zowel	alle	 leerlingen	als	
de	 leerkrachten	zodat	 iedereen	vertrouwd	 is	met	dit	 type	en	elkaar	kan	helpen	 indien	nodig.

De	leerlingen	gebruiken	de	computer	uiteraard	tijdens	de	lessen	op	school	maar	mogen	deze	
ook	meenemen	naar	huis	en	vrij	gebruiken	thuis.	Dit	geldt	ook	tijdens	de	schoolvakanties.	De	
computer	blijft	dus	jouw	persoonlijk	toestel	tot	het	moment	waarop	je	de	school	verlaat.	Het	ICT-
team	van	de	school	bepaalt	de	configuratie	en	dus	ook	welke	programma’s	er	op	jouw	computer	
staan.	We	rekenen	erop	dat	dit	toestel	vooral	gebruikt	wordt	voor	schoolwerk	en	dat	je	dus	zelf	
geen		programma’s	toevoegt.	

We	vragen	een	maandelijkse	servicekost	(zie	hieronder)	tijdens	de	schoolmaanden	en	dus	niet	
tijdens	de	zomervakantie.	Bij	ontvangst	van	het	toestel	vragen	we	ook	om	een	waarborg	te	be-
talen	van	150	euro.	In	het	financiële	luik	kan	je	hierover	alles	lezen.

Tijdens	het	schooljaar	2021-2022	zijn	we	gestart	met	dit	project	voor	de	leerlingen	in	het	eerste,	
tweede	 en	 derde	 jaar.	Vanaf	 september	 2022	 volgen	 de	 leerlingen	 van	 de	 andere	 leerjaren.

1.2 Voordelen van een computer in de klas en van een pen device

Welke	zijn	volgens	ons	de	voordelen	van	de	invoering	van	een	persoonlijke	computer	en	in	het	bij-
zonder	van	een	pen	device	(een	computer	die	ook	als	tablet	gebruikt		kan	worden	met	touchscreen	
en	de	mogelijkheid	om	met	een	speciale	pen	erop	te	schrijven)?

 ͢ Besparing	op	de	kostprijs	van	kopieën	en	leerboeken.	De	school	engageert	zich	om	dit	blij-
vend	na	te	streven,	maar	aangezien	een	parallel	scenario	zonder	laptop	niet	bestaat,	is	het	
precieze	besparingsbedrag	moeilijk	te	berekenen.	Concreet	zullen	leerlingen	geen	rekenma-
chine	en	geen	atlas	(wel	een	digitaal	alternatief	voor	aardrijkskunde)	meer	moeten	aankopen	
en	er	worden	een	aantal	vakken	gegeven	met	de	Digitale	Methode,	een	online-lessenpakket	
dus.	De	uitgeverijen	zullen	de	volgende	jaren	volop	inzetten	op	het	digitale	aspect	waardoor	
de	prijzen	voor	de	boekenpakketten	vermoedelijk	zullen	dalen.

 ͢ Leerlingen	informatie	kritisch	leren	opzoeken	via	internet	en	dit	op	elk	moment	zowel	in	de	
klas	als	thuis.

 ͢ Leerlingen	nieuwe	technologieën	leren	gebruiken	in	functie	van	het	leerproces.	Sinds	corona	
leerden	zowel	leerlingen	als	leerkrachten	werken	met	allerlei	digitale	tools	en	deze	kennis	
willen	we	verder	inzetten	en	uitdiepen.	Een	werkgroep	Blended	Learning	werkt	een	ICT-be-
leid	uit	waarbij	we	het	aantal	apps	beperken	en	bewust	kiezen	voor	een	aantal	 tools	die	
volgens	ons	een	meerwaarde	zijn.	Het	leerkrachtenteam	werd	hierop	intensief	voorbereid	en	
ook	tijdens	de	komende	jaren	staan	nascholingen	gepland.

 ͢ De	pedagogische	visie	van	SJB	stelt	dat	we	elke	leerling	willen	helpen	in	Leren	leren	en	Le-
ren	leven.	Wat	dit	laatste	aspect	betreft,	is	het	duidelijk	dat	het	digitale	al	deel	uitmaakt	van	
de	leefwereld	van	onze	leerlingen	(smartphone,	tablet)	en	door	het	gebruik	in	de	klas	willen	
we	hen	wijzen	op	zowel	de	voordelen	als	de	risico’s	van	internetgebruik.	Door	de	computer	
ook	in	te	voeren	in	het	leerproces	willen	we	ernaar	streven	dat	élke	leerling	zijn/haar	talenten	
maximaal	benut.	

 ͢ Leerkrachten	 kunnen	 heel	 eenvoudig	 via	 digitale	 weg	 extra	 oefeningen	 aanbieden	 en	
toch	een	interactie	met	de	leerling	behouden.	Onderwijs	op	maat	van	de	leerling	en	differen-
tiëren	binnen	de	klasgroep	zullen	praktisch	haalbaarder	zijn.

 ͢ Videolessen	kunnen	eventueel	thuis	bekeken	worden	waardoor	er	meer	klastijd	vrijkomt	om	
moeilijkere	delen	van	de	leerstof	dieper	te	behandelen.

 ͢ Delen	 van	 de	 leerstof	 kunnen	 thuis	 opnieuw	 bekeken	 worden	 waardoor	 aan	 leerlingen	
met	verhoogde	zorgnoden	meer	klastijd	kan	besteed	worden	(M-decreet).
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 ͢     Leerlingen	kunnen	eenvoudiger	thuis	samenwerken	aan	oefeningen	en	opdrachten	met		
	 medeleerlingen	(de	fysieke		afstand	is	geen	beperking	meer).

 ͢     Doordat	iedereen	dezelfde	pen	device	heeft,	krijgt	elke	leerling	identieke	mogelijkheden.

 ͢ 	 	Waarom	een	pen	device?

1.	 Met	dit	type	computer	kan	de	leerling	het	toestel	ook	als	tablet	gebruiken	(dus	interactie	
via	het	aanraakscherm)	en	kan	de	leerling	met	de	digitale	pen	op	het	scherm	schrijven,	
markeren	en	aanduidingen	maken.	Het	is	wetenschappelijk	bewezen	dat	deze	werkvor-
men	belangrijk	zijn	voor	het	actief	verwerken	van	de	leerstof.

2.	 Een	pen	device	geeft	de	leerkracht	bovendien	meer	vrijheid	in	het	kiezen	van	een	ge-
schikte	onderwijsmethode	bij	het	aanbrengen	van	bepaalde	leerinhouden.	Hierdoor	kun-
nen	leerkrachten	een	boeiende	en	hedendaagse	leeromgeving	creëren.

3.	 Het	touchscreen	en	de	digitale	pen	zorgen	ervoor	dat	de	betrokkenheid	van	elke	leerling	
in	de	les	nog	groter	is.	Er	is	meer	interactie.	Zo	kunnen	leerlingen	vanop	hun	pen	device	
samenwerken.

4.	 Ook	het	digitaal	leren	krijgt	een	actieve	dimensie.	Leerlingen	markeren	woorden	in	hun	
teksten,	maken	bijkomende	notities	in	een	PowerPoint,	lossen	wiskundige	oefeningen	op	
met	ondersteuning	van	specifieke	didactische	wiskundige	software	(bijv.	Geogebra),	enz.
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1.3 Hetzelfde toestel voor iedereen
De	school	kiest	bewust	voor	hetzelfde	toestel	voor	alle	leerlingen.	Om	die	reden	staan	we	onze	
leerlingen	niet	toe	een	toestel	van	thuis	te	gebruiken.	Deze	keuze	komt	voort	uit	volgende	be-
denkingen:

 ͢ Bij	een	technisch	probleem	van	het	eigen	toestel	krijgt	de	leerling	een	reservetoestel	in	bruik-
leen	zodat	hij	of	zij	verder	kan.Dit	garandeert	een	continu	lesverloop	wat	uiterst	belangrijk	is	
in	een	les,	bij	een	toets	of	een	examen.

 ͢ We	kiezen	voor	een	stevig	toestel	gemaakt	voor	intensieve	verplaatsingen	door	actieve	
jongeren	 om	 zoveel	mogelijk	 schadegevallen	 te	 beperken.	 Dit	 apparaat	 is	 beter	 bestand	
tegen	transport	dan	toestellen	die	hoofdzakelijk	in	de	huiskamer	blijven.

 ͢ Een	vlotter	klasverloop	door	gelijke	softwareversies	(programma’s,	drivers,	videocodes…).			
De	ICT-coördinatoren	beheren	alle	toestellen	en	bepalen	welke	programma’s	erop	staan.				
Bovendien	beperken	ze	ook	de	toegang	tot	bepaalde	websites	tijdens	de	schooluren.

 ͢ Leerlingen	en	leerkrachten	kennen	elkaars	toestel	en	helpen	elkaar.

 ͢ Een	servicepakket	voor	zowel	software	als	hardware	(onderhoud,	herstelling…).

 ͢ De	scherpe	aankoopprijs	die	de	school	betaalt,	is	onderhandelbaar	door	de	hoge	bestelhoe-
veelheid.	Ook	met	het	budget	van	Digisprong	doet	u	als	ouder	voordeel:	de	servicekost		 	
blijft	vrij	beperkt.

 ͢ Een	identieke	installatie	die	geoptimaliseerd	is	voor	het	toestel.

1.4  Het engagement van de school: een duidelijke visie op 
ICT-beleid met de leerling als uitgangspunt. 

Een	pen	device	is	iets	duurder	dan	een	gewone	computer.	Als	ouder	betaalt	u	dus	het	verschil	
tussen	het	bedrag	dat	wij	van	de	overheid	krijgen	via	Digisprong	en	de	werkelijke	aankoopprijs	
(zowel	 het	 toestel,	 de	 verzekering,	 de	 hardcase,	 de	 software,	 het	 antivirusprogramma).	 	We	
proberen	de	andere	schoolkosten	te	beperken	om	de	prijs	van	de	servicekost	te	compenseren.	
Maar	ook	voor	ons	als	school	is	dit	een	groeiproces	waarin	wij,	met	behulp	van	de	ouders,	elk	
jaar	willen	bijleren.

Voordelen	die	wij	nu	sowieso	al	vaststellen:

 ͢ Streven	naar	minder	kopieën.
 ͢ Sommige	leerboeken	en	invulschriften	die	niet	meer	aangekocht	hoeven	te	worden	maar	
vervangen	worden	door	online	pakketten	

 ͢ Digitale	leerboeken	en	invulschriften	die	steeds	up-to-date	zijn.
 ͢ Steeds	meer	lespakketten	die	met	de	pen	device	werken.
 ͢ Geen	aankoop	meer	van	een	duur	grafisch	rekentoestel	noch	van	een	atlas.
 ͢ Veel	meer	innovatieve,	creatieve	en	interactieve	lessen.

Daarnaast	willen	wij	met	behulp	 van	dit	project	onze	 leerlingen	belangrijke	 competenties	mee-
geven:

 ͢ Vaardigheden	in	ICT.
 ͢ Vertrouwdheid	met	nieuwe	media.
 ͢ Kritisch	omgaan	met	digitale	bronnen.

Dit	alles	gaat	niet	van	de	ene	op	de	andere	dag.	Om	dit	proces	in	goede	banen	te	leiden,	hebben	
de	directie,	de	ICT-coördinatoren	en	de	werkgroep	laptopproject	al	heel	wat	stappen	onderno-
men.
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Campus	Sint-Jan	Berchmans	engageert	zich	om	een	volwaardig	ICT-beleid	uit	te	rollen	waarbij	
we	 vertrekken	 van	 volgend	 uitgangspunt:	 “Hoe	 krijgen	we	 iedereen	mee	 om	 de	 laptoppro-
ject-visie	van	de	school	te	realiseren	en	de	voordelen	van	het	digitale	ten	volle	te	benutten	met	
de	leerling	als	uitgangspunt?”

Voor	zowel	leerlingen	als	leerkrachten	wordt	het	wennen	met	een	laptop	in	de	klas.	We	bieden	
leerkrachten	laagdrempelig	kansen	om	nieuwe,	digitale	werkvormen	uit	te	proberen	en	onder-
steunen	hen	hierin	door	interne	nascholingen	te	organiseren.	We	streven	naar	een	evenwichtig	
gebruik	waarbij	ook	pen	en	papier	nog	steeds	een	belangrijke	rol	spelen,	afhankelijk	van	het	
vak,	de	werkvorm	en	de	methodiek.

De	voordelen	van	een	pen	device	worden	elders	 in	deze	brochure	uitvoerig	opgesomd.	De	
leerling	en	zijn/haar	leerproces	blijven	steeds	ons	uitgangspunt:	hoe	kunnen	we	alle	leerlingen	
ondersteunen?	We	zijn	overtuigd	dat	bijvoorbeeld	differentiëren	binnen	een	klasgroep	eenvou-
diger	zal	zijn	en	dat	het	gebruik	van	de	laptop	in	de	klas	op	momenten	waarop	dit	nuttig	blijkt	
te	zijn,	onze	leerlingen	meer	zal	motiveren.	We	vermijden	een	wildgroei	aan	apps	door	bewust	
te	kiezen	voor	een	beperkt	aantal	tools	zodat	zowel	leerlingen	als	leerkrachten	vlug	vertrouwd	
raken	met	de	nieuwe	manier	van	werken.	Ook	al	worden	bepaalde	boeken	vervangen	door	de	
Digitale	Methode,	het	is	duidelijk	dat	we	bij	de	start	van	dit	project	nog	een	mix	zullen	hebben	
van	boeken	en	computergebruik.	We	willen	 immers	niet	dat	 leerlingen	té	veel	uren	voor	het	
scherm	zitten.	We	zijn	ook	overtuigd	dat	bepaalde	materie	nog	altijd	best	wordt	overgebracht	
via	het	klassieke	onderwijsleergesprek.	De	volgende	jaren	zullen	leerkrachten	een	evenwicht	
leren	vinden	tussen	beide	manieren	van	werken	in	functie	van	een	efficiënter	leerproces.

Het	invoeren	van	de	pen	device	kadert	dus	in	een	globale	visie	op	ICT	waarbij	we	inzetten	op	
zowel	de	menselijke	voorwaarden	(visie	en	deskundigheid	van	de	leerkrachten)	als	de	mate-
riële	voorwaarden	(de	keuze	voor	dit	type	toestel,	de	juiste	software	en	apps,	de	nodige	infra-
structuur	nl.	de	uitrol	van	een	performant	netwerk	en	een	snelle	eerstelijnsondersteuning	 in	
samenwerking	met	de	helpdesk	van	Signpost).	
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2. HET TOESTEL: HP PROBOOK 435X360 G8
2.1 Specificaties

AMD Ryzen 3 5400 U processor

De	AMD	Ryzen	 processor	 is	 een	 zeer	 bewuste	 keuze	 om	de	 prijs	 van	 het	 toestel	 zo	 laag	
mogelijk	 te	 houden.	 De	 meerprijs	 van	 een	 snellere	 processor	 is	 moeilijk	 te	 verantwoor-
den	 aangezien	 we	 bijna	 uitsluitend	 Cloud-toepassingen	 gebruiken	 die	 zeer	 weinig	 reken-
kracht	 vergen	 van	 dit	 toestel.	 We	 vertrouwen	 er	 op	 dat	 de	 processor	 krachtig	 genoeg	 is	
voor	alle	applicaties	die	doorheen	de	schoolcarrière	van	de	 leerling	gebruikt	zullen	worden.

Webcam integrated + micro

De	camerakwaliteit	is	hoog	genoeg	voor	educatieve	toepassingen,	zoals	afstandsonderwijs	via	
Smartschool	Live	of	Teams.

13,3 inch FHD IPS Bright View WLED-backlit touchscreen

Hier	is	bewust	gekozen	voor	een	formaat	dat	de	middenweg	vindt	 		tussen	grootte	en	mobili-
teit,	 rekening	houdend	met	het	gewicht	en	de	plaats	op	een	bank	 in	de	klas.	De	gestroom-
lijnde	 HP	 Probook	 heeft	 een	 13,3	 inch	 touchscreen	 met	 IPS	 FHD-technologie	 voor	 groot-

hoekweergave	 en	 betere	 kleuren.	 De	 resolutie	 is	
zeer	 hoog	 voor	 een	 13.3	 inch	 scherm	 en	 zorgt	 voor	
een	aangename	 en	 scherpe	 kijkervaring.	 Multi-touch	
zorgt	 ervoor	 dat		 	 	het	 scherm	 niet	 enkel	 bruikbaar	
is	 met	 een	 pen,	 maar	 dat	 het	 toestel	 ook	 perfect	
met	 één	 of	 meerdere	 vingers	 bediend	 kan	 worden.

8 GB RAM geheugen

8	GB	werkgeheugen	is	voldoende	om	een	vlotte	simultane	werking	van	een	gemiddeld	aantal	
toepassingen	te	garanderen.	Met	8	GB	is	de	laptop	ook	klaar	voor	applicaties	die	in	de	toe-
komst	geïnstalleerd	zullen	moeten	worden.

128 GB SSD

Het	effect	op	de	prestaties	van	de	 laptop	 is	niet	 te	onderschatten.	Het	comfort	voor	de	ge-
bruikers	stijgt	exponentieel.	Het	energieverbruik	daalt	en	de	batterij	gaat	langer	mee.	Er	wordt	
naast	de	128	GB	SSD	opslag	ook	gebruikt	gemaakt	van	1	TB	online	opslag	via	OneDrive.	In-
dien	er	toch	nog	extra	ruimte	nodig	is,	dan	kan		dit	via	een	extra	micro	SD-kaart.

Windows 10 Pro Edu

De	recentste	versie	van	het	besturingssysteem	van	Microsoft.	De	door	ons	ICT-team	voorge-
configureerde	versie	is	perfect	te	beheren	en	te	beveiligen.	De	laptop	moet	immers	zo	veel	mo-
gelijk	operationeel	zijn	en	de	onderhoudsinterventies	moeten	beperkt	worden	tot	een	minimum.
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Microsoft Office 365

Iedere	leerling	krijgt	een	licentie	voor	het	meest	recente	Microsoft	
Officeproduct.	Hiermee	kan	Office	geïnstalleerd	worden	op	maxi-
maal	5	toestellen.	Daarnaast	omvat	deze	licentie	1	TB	(=	1000	
GB!)	opslagruimte	op	Microsofts	Cloudplatform	OneDrive.

Laptoptas voor fysieke bescherming 

Hoogwaardige	laptoptas	om	schade	zoveel		mogelijk	te	beperken.	De	ervarin-
gen	van	andere	scholen	leren	ons	dat	ze	wel	degelijk	haar	meerwaarde	be-
wijst.	Ook	deze	zit	in	de	prijs	inbegrepen.

Service bij herstelling

De	praktijk	leert	ons	dat	niet	elke	leerling	even	voorzichtig	met	zijn/haar	toestel	omgaat.	Onze	
school	kiest	daarom	voor	een	service	waarbij	alles	hersteld	wordt.	In	afwachting	van	herstelling	
krijgt	de	leerling	bovendien	een	reservetoestel	van	de	school	in	bruikleen.

De	school	heeft	een	verzekering	afgesloten	waarbij	alle	schade	hersteld	wordt	door	een	tech-
nicus	van	Signpost.	Wanneer	de	technicus	vaststelt	dat	de	herstelling	niet	binnen	de	garantie	
valt,	zal	er	een	kostprijs	aangerekend	worden	via	de	schoolrekening.	Dankzij	de	samenwerking	
met	Signpost	krijgt	de	leerling	bij	breuk	door	eigen	schuld	een	nieuw	toestel	(indien	niet	meer	
te	herstellen)	voor	slechts	39	euro.

Next business day garantie

In	het	contract	dat	wij	afsloten	met	Signpost	zit	ook	een	“next	business	day”-garantie	van	4	jaar.	
In	de	praktijk	betekent	dit	dat	defecte	toestellen	binnen	1	à	2	werkdagen	nagezien	worden	door	
een	technicus.

De	leverancier	verbindt	er	zich	toe	veelgebruikte	vervangonderdelen	op	stock	te	hebben	om	
service	te	kunnen	bieden.	Ook	op	de	batterij	geldt	dezelfde	garantie	van	respectievelijk	4	jaar.	
Dit	is	zeer	uitzonderlijk	voor	een	pen	device.

2.2 Toebehoren

2.2.2	 HP	Pro	Pen

Met	deze	pen	is	het	mogelijk	om	het	touchscreen	van	de	pen	device	aan	te	sturen.	Bij	verlies	
van	deze	pen	kan	een	nieuwe	pen	opgehaald	worden	bij	de	ICT-helpdesk.	De	huidige	prijs	is	
58	euro	(dit	is	een	richtprijs).	We	raden	de	leerlingen	dus	aan	om	voorzichtig	te	zijn	met	deze	
pen	en	ze	zorgvuldig	weg	te	stoppen,	bijvoorbeeld	in	een	pennentas.

2.2.2	 HP	45	Watt	Smart	netadapter
Bij	defect	kan	een	nieuwe	adapter	opgehaald	worden	bij	de	ICT-helpdesk	voor	de	prijs	van	35	
euro	(dit	is	een	richtprijs).
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3 HET FINANCIËLE EN PRAKTISCHE LUIK
3.1 Algemeen

 ͢ Op	1	september	2021	introduceerden	we	de	pen	device	in	het	1ste,	2de en 3de	jaar.	Dit	schooljaar	
krijgen	de	leerlingen	van	het	5de	en	6de jaar	ook	een	toestel,	evenals	de	nieuwe	leerlingen	in	
het	1ste	jaar.

 ͢ De	 leerlingen	 hebben	 doorheen	 hun	 schoolloopbaan	 recht	 op	 hulp	 bij	 software-problemen	
(herinstallatie,	opschonen	computer…).

 ͢ Er	is	een	uitgebreide	verzekering	die	de	grootste	kost	dekt	bij	schade	die	niet	onder		de	 garan-
tie	valt.

 ͢ De	leerlingen	hebben	recht	op	onmiddellijke	hulp	(tijdens	de	schooluren)	zodat	er	bij	proble-
men		geen	les,	oefeningen	of	toets	moeten	gemist	worden.

 ͢ De	leerling	leert	doorheen	de	schoolcarrière	de	computervaardigheden	die	later	een	onbetwist-
bare		troef	zullen	zijn!

3.2 De servicekost en de waarborg

Als	school	kregen	we	in	twee	schijven	een	budget	van	de	overheid	in	het	kader	van	Digisprong.	
Dit	initiatief	om	het	onderwijs	versneld	te	digitaliseren,	juichen	we	uiteraard	toe.

Deze	financiële	bijdrage	van	de	overheid	is	echter	eenmalig.	Bovendien	volstaat	het	bedrag	niet	
om	eender	welke	computer	 inclusief	 software,	 verzekering,	hardcase	en	antivirusprogramma	
te	betalen.	Aangezien	het	aantal	leerlingen	ook	elk	jaar	verandert	en	wij	het	geluk	hebben	een	
groei	te	kennen,	kregen	we	geen	financiële	middelen	voor	élke	leerling.	

Op	basis	van	deze	info	werd	een	financieel	plan	opgemaakt	waarbij	we	ernaar	streven	het	ver-
schil	tussen	het	beschikbare	budget	en	de	totale	kostprijs	(bestaande	uit	toestel,	verzekering,	
service,	software,	hardcase	en	antivirusprogramma)	als	‘servicekost’	aan	te	rekenen.	Concreet	
zal	u	als	ouder	elke	maand	8	euro	betalen,	uitgezonderd	tijdens	de	zomervakantie.	Op	jaarbasis	
komt	dit	dus	op	80	euro	voor	een	performant	toestel	zonder	zorgen	gezien	de	service,	de	garan-
tie,	de	verzekering	en	de	ondersteuning	door	ons	ICT-team.

Het	uitgangspunt	bij	het	bepalen	van	deze	servicekost	is	dat	de	school	geen	winst	maakt	op	de	
toestellen.	De	enige	winst	die	we	hier	maken,	is	leerwinst	voor	de	leerlingen.	We	zijn	dan	ook	
enthousiast	over	dit	laptopproject.

Bij	ontvangst	van	het	toestel	begin	september	zullen	we	vragen	om	een	waarborg	van	150	euro	
over	te	schrijven.	Waarom?	Als	school	willen	we	uiteraard	een	garantie	dat	je	als	leerling	goed	
voor	dit	toestel	zal	zorgen.	Indien	je	jouw	computer	bij	vertrek	uit	onze	school	terug	aflevert	en	
deze	nog	in	goede	staat	is,	krijg	je	deze	waarborg	terug.	Is	dit	niet	het	geval,	dan	zal	er	een	deel	
van	de	waarborg	ingehouden	worden.

Begin	september	tekenden	jij	én	je	ouders	samen	met	de	instemming	met	ons	schoolreglement	
ook	een	gebruiksovereenkomst	waarin	je	effectief	belooft	goed	te	zorgen	voor	dit	toestel.	

3.3 Levering

Bij	de	inschrijving	wordt	het	toestel	automatisch	door	ons	besteld,	je	hoeft	niets	te	doen.	De	leve-
ring	van	het	toestel	vindt	plaats	tijdens	de	eerste	weken	van	september.	De	leerlingen	zullen	per	
klas	info	krijgen	van	de	ICT-coördinatoren	zodat	je	thuis	rustig	het	toestel	voor	de	eerste	keer	
kan	opstarten.				

We	vragen	om	voorafgaand	de	waarborg	over	te	schrijven	op	het	rekeningnummer	van	de	school	
en	dit	uiterlijk	tegen	eind	september.

De	betaling	van	het	maandelijks	bedrag,	de	servicekost,	gebeurt	via	de	klassieke	schoolfactuur.
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3.4 Wat als de leerling de school vroegtijdig verlaat?
 ͢ Je	geeft	het	toestel	af	aan	de	school	en	de	aanrekening	van	de	servicekost	stopt.
 ͢ Het	 ingediende	 toestel	moet	 in	goede	staat	verkeren	en	 tijdens	het	 testen	geen	
gebreken	vertonen.	Indien	er	herstellingen	buiten	garantie	moeten	gebeuren,	zullen	
deze	aangerekend	worden	(39	euro).	De	waarborg	van	150	euro	die	in	het		begin	
betaald	werd,	wordt	wel	teruggegeven	als	het	toestel	in	orde		is.	Op	 intradesk	op	
Smartschool	kan	u	een	checklist	terugvinden:	een	opsomming	van	de	criteria	die	
gelden	om	het	toestel	te	beschouwen	als	‘in	goede	staat’.

4 DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Startersgids
De	laptop	 is	 in	onze	administratie	op	naam	geregistreerd	door	middel	van	het	serienummer	
(dat	ook	digitaal	in	het	geheugen	van	de	laptop	is	opgeslagen).	Leerlingen	kunnen	de	toestellen	
bijgevolg	onmogelijk	onderling	wisselen.	Doorheen	de	lessen	krijgt	de	leerling	de	nodige	uitleg	
over	hoe	er	gewerkt	moet	worden	met	de	laptop		en	hoe	er	ingelogd	kan	worden	op	het	netwerk	
van	de	school.	Heerst	er	nog	twijfel	over	iets,	dan	kan	de	leerling	steeds	terecht	bij	leerkrachten	
of	de	ICT-coördinatoren.

De	leerling	laadt	de	batterij	elke	avond	thuis	op	zodat	de	lesdag	erop	gestart	kan	worden	met	
een	volledig	opgeladen	batterij.	Met	een	volle	batterij	moet	je	normaal	gezien	de	dag	kunnen	
doorkomen	want	de	pc	zal	 uiteraard	niet	 constant	gebruikt	worden.	 In	het	 schoolreglement	
wordt	duidelijk	gesteld	dat	we	verwachten	dat	je	’s	morgens	de	les	start	met	een	volle	batterij	
net	zoals	we	verwachten	dat	je	altijd	jouw	boeken	bij	hebt.	De	sancties	zullen	dan	ook	dezelfde	
zijn.

4.2 Account
Na	het	opstarten	zal	de	leerling	merken	dat	de	laptop	een	gebruikersaccount	van	school	heeft.	
Je	zal	altijd	inloggen	met	jouw	mailadres	van	sgsintpaulus	en	je	zet	dit	dus	niet	om	naar	een	
persoonlijke	account	zoals	Hotmail	of	dergelijke.	Bij	 inlogproblemen	of	wanneer	 je	 je	wacht-
woord	vergeten	bent,	kunnen	de	ICT-coördinatoren	het	wachtwoord	van	jouw	mailaccount	op	
sgsintpaulus	resetten.

4.3 Sociale media
Ouders	vragen	de	school	regelmatig	de	sociale	media	(Facebook,	Instagram,	Twitter…)	aan	
banden	te	 leggen.	 In	 plaats	 van	 een	 hulp	 bij	 schoolwerk	wordt	 het	 een	 obstakel.	Wanneer	
de	computer	in	het	netwerk	van	de	school	zit,	zal	de	toegang	tot	bepaalde	websites	dan	ook	
geblokkeerd	zijn.	We	beseffen	wel	dat	sommige	leerlingen	heel	computervaardig	zijn	en	vin-
dingrijk.

De	enige	echte	remedie	blijft	volgens	ons	dus	opvoeding.	Zowel	door	de	school	als	door	de	
ouders	moet	toezicht	gehouden	worden	op	wat	de	leerling	doet	met	de	laptop.	Sociale	media	
zijn	een	vast	gegeven	geworden	in	onze	maatschappij.	Het	enige	dat	we	kunnen	doen	is	de	
leerlingen	er	mee	leren	omgaan:	in	dialoog	en	door	grenzen	af	te	spreken.	Ouders	en	school	
moeten	hierin	een	team	vormen.	Indien	de	ouders	of	de	school	probleemgedrag	opmerken,	
moeten	we	samenwerken	en	een	oplossing	proberen	te	vinden.
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4.4 Optimaal gebruik van de batterij

Hoe	goed	de	leerling	de	batterij	ook	onderhoudt,	op	een	gegeven	moment	komt	er	een	einde	
aan	zijn	levenscyclus.	Dit	is	te	merken	wanneer	de	laptop	niet	meer	opstart	of	al	na	enkele	
minuten	toch	uitschakelt		na	het	opladen.	Hoe	gaat	de	batterij	het	langst	mee?

De	eerste	keer	dat	zo’n	batterij	wordt	opgeladen	verschilt	niet	van	de	50ste	keer.	De	batterij	
mag	gerust	opgeladen	worden	terwijl	er	nog	20%	van	de	capaciteit	overblijft.	Voorkom	een	
volledige	ontlading	van	de	batterij.	Dit	kan	ze	beschadigen.

4.5 Hoe werkt de leerling met documenten?

Een	 laptop	 is	 uiteindelijk	 ook	maar	 een	machine	die	 defect	 kan	gaan.	Afhankelijk	 van	het	
defect	kunnen	alle		opgeslagen	gegevens	verloren	gaan.	Dat	gaat	van	opdrachten,	toetsen,	
taken	tot	alle	persoonlijke	documenten	zoals	foto’s,	films	en	zo	verder.

Een	heel	eenvoudige	en	veilige	manier	om	bestanden	te	bewaren	is	alles	online	zetten.	Dank-
zij	de	Office-	account	beschikken	alle	leerlingen	over	online-opslagruimte	via	“OneDrive”.	De	
grootte	hiervan	(1	TB)	is	ruim	voldoende	voor	elk	normaal	gebruik.

Standaard	 worden	 de	 volgende	 mappen	 gesynchroniseerd	 met	
OneDrive:

 ͢ Bureaublad
 ͢ Documenten

Alles	wat	in	deze	mappen	geplaatst	wordt,	wordt	automatisch	naar	de	Cloud	opgeladen.	De	map-
pen	kunnen	gevonden	worden	door	in	Windows	Verkenner	te	klikken	op	“OneDrive”.

De	school	raadt	ten	stelligste	aan	om	van	deze	online	opslagruimte	gebruik	te	maken.	Ook	
al	wordt	er	niets	bewaard	op	de	laptop	en	zet	je	het	op	een	USB-stick,	dan	nog	is	dit	niet	echt	
veilig.	Een	USB-stick	kan	verloren	geraken	of	defect	zijn.

De	school	is	nooit	verantwoordelijk	voor	bestanden	die	de	leerlingen	kwijtspelen!

4.6 Veiligheid eerst

Er	wordt	gewerkt	met	de	beveiligingssoftware	van	Sophos.

Zelf	antivirussoftware	installeren	is	dus	niet	nodig.

Een	gebruiker	krijgt	een	uniek	wachtwoord	dat	hij	of	zij	zelf	
kan	 wijzigen.	 Een	 gewijzigd	 wachtwoord	 kan	 opgevraagd	
worden	indien	een	herstelling	nodig	is.	Na	herstelling	raden	
we	aan		om	opnieuw	het	wachtwoord	te	wijzigen.	

Tijdens	de	middagpauzes	en	speeltijden	maken	leerlingen	geen	gebruik		van	de	laptop	op	de	
speelplaats.	Hij/zij	zorgt	er	met	andere	woorden	voor	dat	het	toestel	veilig	opgeborgen	zit	in	
een	kluisje	of	in	een	boekentas.

Een	laptop	vraagt	om	een	zorgvuldige	behandeling.	Hoe	stevig	deze	toestellen	ook	zijn,	ook	
zij	hebben	hun	grens.	Daarom	willen	we	graag	dat	je	hier	jouw	verantwoordelijkheid	opneemt:	
zorg	goed	voor	jouw	toestel	zodat	het	lang	gebruikt	kan	worden	zonder	problemen.
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Tips om schade te voorkomen

 ͢ Vervoer	te	allen	tijde	de	pen	device	in	de	laptoptas!
 ͢ De	laptop	in	 de	 laptoptas	 bewaren	 is	 goed.	Zorg	 	 	
er	 tijdens	 het	gebruik	 wel	 voor	 dat	 het	 toestel	 kan				
koelen	 en	 scherm	 de	 koelribben	onderaan	en	aan		 	
de	zijkanten	niet	af.	Het	beste	is	het	toestel	vrij	te		 	
zetten	op	een	harde	ondergrond,	bijvoorbeeld	op		 	
jouw	bank.

 ͢ Klap	de	laptop	nooit	dicht	als	er	nog	een	voorwerp		 	
(bv.de	pen)	op	het	toetsenbord	ligt.

 ͢ Gebruik	tijdens	de	pauzes	je	kluisje	om	het	toestel	veilig	op	te	bergen.
 ͢ Berg	de	 lader	 van	 het	 toestel,	 de 	 externe	muis	 of	 adapter	 niet	 samen	met	 het	 	
toestel	 op	 in	 de	laptoptas.

 ͢ Bescherm	het	toestel	voor	vloeistofschade:	steek	je	drinkfles	of	andere	etenswaren	
niet	in	de	boekentas	bij		de	pen	device.	Liefst	een	waterdichte	boekentas	die	goed	
beschermt	tijdens	regen…

 ͢ Heb	respect	voor	je	eigen	toestel	maar	ook	voor	de	pen	devices	van	medeleerlin-
gen.		Boekentassen	van	andere	leerlingen	laat	je	onaangeroerd!

 ͢ Plaats	het	toestel	op	een	stabiele	ondergrond	om	vallen	te	voorkomen.	Dus	niet	op	
een	zetel,	niet	op	het	bed…

 ͢ Berg	jouw	pen	zorgvuldig	op	om	verlies	te	voorkomen.	Steek	deze	steeds	op	dezelfde	
plaats	zodat	dit	een	gewoonte	wordt.

 ͢ Bij	het	gebruik	van	het	toestel	als	pen	device:	plooi	het	scherm	niet	bruusk	over.
 ͢ Bij	het	wegbergen	van	je	toestel:	zorg	ervoor	dat	je	het	toestel	dichtklapt	zoals	een	
gewone	laptop	(je	touchscreen	mag	niet	zichtbaar	zijn	indien	je	je	toestel	wegbergt	
in	het	hoesje).

 ͢ Een	defecte	lader	of	pen	kan	je	vervangen	bij	de	ICT-helpdesk.	Koop	niet	zelf	(on-
line)	een	nieuwe	adapter	of	pen!	Zo	voorkom	je	eventuele	kortsluiting.

4.7 Veel voorkomende schade

De	hieronder	getoonde	voorbeelden	geven	betalende	herstellingen	weer.	Dit	zijn	immers	scha-
degevallen	veroorzaakt	door	een	externe	invloed	en	die	vallen	dus	niet	onder	de		verzekering/
garantie.	In	dit	geval	betaal	je	zelf	39	euro	voor	het	herstel	of	voor	een	volledig	nieuw	toestel.

4.7.1	 Een	gebroken	beeldscherm

Het	beeldscherm	breekt	als	er	druk	wordt	op	uitgeoefend,	zowel	langs	de	voorzijde	als	de	ach-
terzijde.	Even	nefast	is	het	dichtklappen	van	het	scherm	met	een	voorwerp	(bv.	de	pen)	ertussen	
of	het	wringen	met	de	laptop	in	een	overvolle	boekentas.
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4.7.2	 Lader	defect

Brutaal	de	lader	aan	de	laptop	koppelen	kan	de	oplader	scheef	trekken.	Opladen	is	dan	niet	
meer	mogelijk.	Voorkom	dat	iemand	kan	struikelen	over	de	oplaadkabel	terwijl	je	toestel	oplaadt.

 

4.7.3	 Case	beschadigd

Door	ergens	tegenaan	te	botsen,	barst	of	breekt	dikwijls	een	
stuk	 af	 van	 de	 hoek.	 Hierdoor	 kan	 de	 bekabeling	 naar	 het	
scherm	beschadigd	geraken.

4.7.4	 Vloeistof	in	de	laptop

Drinken	of	eten	én	op	de	laptop	werken	gaan	niet	samen!	Het	gevaar	voor	een	kortsluiting	is	
hierbij	reëel.	Wees	voorzichtig!

4.7.5	 beschadigd	door	vandalisme

Bij	opzettelijke	schade	aan	de	laptop	zal	uiteraard	een	sanctie	opgelegd	worden	volgens	de	regels	
van	ons	sanctiebeleid.	De	schade	moet	dan	hersteld	worden	door	Signpost	en	het	spreekt	voor	
zich	dat	deze	schade	ook	moet	worden	vergoed	door	de	persoon	die	de	schade	heeft	veroorzaakt.
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5. HERSTELLINGEN

Soms	kan	een	ogenschijnlijk	defect	toestel	zelf	
weer	opgestart	worden.	Gewoon	eens	opnieuw	
opstarten,	 kan	wonderen	doen.	 Indien	 je	nog	
steeds	een	probleem	hebt,	kan	je	het	volgende	
doen:

 ͢ Ga	naar	de	ICT-helpdesk	aan	het	onthaal	van	de	middenschool	of	het	college	(tijdens	een	
pauze	of	na	toestemming	van	je	leerkracht).

 ͢ De	ICT-coördinatoren	zullen	het	probleem	proberen	te	herstellen.

Indien	we	zelf	het	probleem	niet	kunnen	oplossen,	zal	een	technicus	van	Signpost	het	toestel	
nakijken	en	herstellen.	In	afwachting	van	het	herstel	krijg	je	een	reservetoestel	van	de	school.

5.1 Een herstelling laten uitvoeren
Graag	willen	we	de	herstelprocedure	voor	de	toestellen	verduidelijken.	Indien	er	een	technisch	
probleem	vastgesteld	wordt,	dan	is	het	de	bedoeling	dat	de	leerling	tijdens	de	schooluren	naar	de	
ICT-Helpdesk	(secretariaat	middenschool)	gaat	na	toestemming	van	de	leerkracht.

Het	 is	mogelijk	dat	bij	een	herstelling	alle	bestan-
den	 gewist	 worden.	 Kortom:	 alle	 documenten,	
foto’s,	muziek,	video,	download	…	die	niet	 in	een	
OneDrive	gekoppelde	map	staan,	kunnen	verloren	
gaan.	Wie	zijn	bestanden	niet	online	bewaart,	loopt	
een	groot	risico	belangrijk	werk	te	verliezen.

De	school	heeft	een	verzekering	afgesloten	waar-
bij	alle	schade	hersteld	wordt	door	een	 technicus	
van	Signpost.	Wanneer	de	technicus	vaststelt	dat	

de	schade	veroorzaakt	werd	door	een	gebruiker,	zal	er	een	kostprijs	van	39	euro	aangerekend	
worden	via	de	schoolrekening.
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5.2 Als iemand anders schade toebrengt en wat bij diefstal?

De	pen	device	is	in	gebruik	door	de	leerling	en	dus	is	de	leerling	er	ten	volle	verantwoordelijk	
voor.	In	geval	van	een	betwisting	dient	de	leerling	dit	te	melden	aan	de	dienst	ICT	of	aan	de	
leerlingenbegeleiding.	Na	analyse	van	de	situatie	is	het	mogelijk	dat	de	ouders	van	de	betrok-
ken	leerlingen	gecontacteerd	worden.

We	rekenen	op	de	eerlijkheid	van	de	leerlingen	en	de	ouders	om	onderling	overeen	te	komen.	
In	de	praktijk		is	het	meestal	een	verhaal	van	gedeelde	schuld	en	komen	de	ouders	overeen	elk	
de	helft	te	betalen	van	de	eventuele	schade.	Dit	kan	dus	maximaal	om	39	euro	gaan	gezien	
de	verzekering.

Let	op:	de	school	kan	om	juridische	redenen	geen	factuur	sturen	naar	een	andere	leerling.

Wat	wanneer	de	laptop	gestoen	wordt?	In	geval	van	diefstal	zal	Signpost	enkel	tussenkomen	
indien	er	een	proces	verbaal	werd	opgesteld	waarin	melding	wordt	gemaakt	van	diefstal	mét	
braak.	Dit	moet	bewezen	kunnen	worden	met	documenten	van	de	politie.

5.3 Herstellingen tijdens vakantieperiodes

In	vakantieperiodes	dient	er	niet	eerst	contact	opgenomen	te	worden	met	de	school.	

Een	schadegeval	kan	in	deze	periodes	rechtstreeks	gemeld	worden	aan	onze	leverancier	
Signpost.

Bel	gerust	naar	03	327	30	75	of	mail	naar	info@signpost.eu.

Na	onderling	overleg	kan	de	technicus	bij	jullie	thuis	langskomen	om	de	herstelling	uit	te	voeren.
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