
   

 
 
 
 
 

Beste ouders 

 

In de hedendaagse samenleving is het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer weg te 

denken. Digitale competenties worden daardoor steeds belangrijker en wij willen daar als 

school volop op inzetten. Om die reden start onze school het nieuwe schooljaar met een 

laptopproject.  

 

We verwachten dat elke leerling vanaf september een eigen laptop meebrengt naar school. 

Wie reeds een eigen laptop heeft, kan deze uiteraard gebruiken, maar het is ook mogelijk 

om deze via onze school aan te schaffen. 
 

Het aanschaffen van een laptop via de school raden wij aan omwille van volgende 

voordelen: 

 Het toestel kan gehuurd of aangekocht worden (zie extra info). 

 Bij elk toestel is een goede garantie en verzekering inbegrepen. 

 De nieuwe toestellen worden gebruiksklaar geleverd op school. 

 Alle programma’s die nodig zijn, worden vooraf geïnstalleerd. 

 Bij problemen komt een technieker langs en indien nodig wordt een vervangtoestel 

voorzien. 

 Een schokbestendige hoes is inbegrepen. 

 Door het label met barcode zijn de toestellen gemakkelijk te identificeren. 

 Veel scholen in onze regio werken met dezelfde leverancier, Signpost, waardoor deze 

laptop ook een goede investering zal zijn voor de volgende schooljaren. 

 

 

Wij hebben als school gekozen voor dit type toestel: 

Lenovo ThinkPad L14 - AMD Ryzen 3 Pro 4450u - 8 GB - 256 GB SSD - HD14” 

 

Meer info over het project, de mogelijkheden en technische 

specificaties van de aangeboden laptop, vindt u op de volgende 

bladzijden. 
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EXTRA INFO LAPTOPPROJECT 

1. Digitale competenties worden steeds belangrijker 

 “Digitale competentie en mediawijsheid” is een sleutelcompetentie in de 

modernisering van het secundair onderwijs. 

 Leerlingen leren systematisch omgaan met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden 

van computergebruik, waardoor hun digitale vaardigheden beter worden. 

 De mogelijkheid om te differentiëren wordt groter waardoor leerlingen vaker op 

eigen tempo kunnen werken. 

 Leerlingen leren (kritisch) omgaan met digitale bronnen en informatie. 

 Via digitale platformen wordt extra materiaal aangeboden dat op school of thuis 

geraadpleegd kan worden. 

 Demofilms kunnen thuis bekeken worden waardoor er tijd vrijkomt om moeilijkere 

delen van de leerstof uitvoeriger te behandelen in de klas. 

 Leerlingen leren zelfstandig werken, ook tijdens studiemomenten. 

2. Aanschaf via de school 

 Het toestel kan gekocht of gehuurd worden. 

(Zie nummer 5: Bestelprocedure en financiële afhandeling) 

 De school volgt de bestelling en de levering op. De nieuwe toestellen worden 

gebruiksklaar geleverd op school. 

 Alle nodige programma’s worden vooraf geïnstalleerd en zijn voorzien van dezelfde 

softwareversies en laatste updates, wat zorgt voor een vlotter lesverloop. 

 Elk toestel is verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. De aangeboden verzekering 

dekt alle schade aan de laptop, zelfs als deze buiten de garantie valt. 

 Bij problemen kan de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen krijgen, zodat hij of 

zij verder kan met een vertrouwd toestel. 

 (Zie ook nummer 6: Service bij problemen of schade) 

 Een schokbestendige hoes is inbegrepen. Door het label met barcode zijn de 

toestellen gemakkelijk te identificeren. 

 Veel scholen in onze regio werken met dezelfde leverancier, Signpost, waardoor deze 

laptop ook een goede investering zal zijn voor de volgende schooljaren. 

 Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen elkaar helpen bij 

problemen. 
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3. Het toestel 

De school kiest voor dit type toestel: 

Lenovo ThinkPad L14 - AMD Ryzen 3 Pro 4450u - 8 GB - 256 GB SSD - HD14” 

Dit toestel biedt de perfecte balans tussen draagbaarheid en prestaties en is bij uitstek 

geschikt voor gebruik in een schoolomgeving. 

 

Hieronder vindt u nog enkele argumenten waarom we voor dit toestel kozen: 

 De batterij heeft een autonomie van meer dan 10 uur. Zo kan de laptop een volledige 

schooldag worden gebruikt, zonder op te laden. 

 Het handige formaat (14”) past in een schooltas. 

 De laptop beschikt over prima specificaties om alle taken vlot en snel uit te voeren. 

 Het toestel is steviger dan de meeste consumentenmodellen en heeft een hoger 

gebruikscomfort. Hierdoor kan het toestel tegen een stootje. 

Inbegrepen: 

 beschermhoes 

 4 jaar garantie 

 voorgeïnstalleerde software 

 standaard antivirusprogramma (Windows Defender) 

 verzekering 

4. Engagement van de school 

We begrijpen dat de aanschaf van een laptop een aanzienlijke kost is. We streven er dan 

ook naar om het rendement van deze aankoop zo hoog mogelijk te houden. 

Dit doen we onder andere door: 

 het aanbieden van een volledige Office 365-licentie (te gebruiken op 5 toestellen, ook 

op smartphones en tablets); 

 zoveel als mogelijk en in alle schoolvakken gebruik te maken van digitale 

leerplatformen. De laptop zal dus dagelijks gebruikt worden; 

 onze leerlingen de eerste lesweken een uitgebreide uitleg over het digitale 

leerplatform Smartschool te geven; 

 te streven naar een minimum aan kopieën; 

 Sint-Lutgart-cursussen gratis in PDF ter beschikking te stellen; 

 de laptop toe te laten in de (naschoolse) studie; 

 lockers aan te bieden voor het veilig opbergen van de toestellen. 
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5. Bestelprocedure en financiële afhandeling 

directe aankoop huur 

580,18 euro  maandelijks 30 euro  

éénmalig 
Voorschot = 6 maanden (180€) 

+ 16 maanden 

 

De link naar de webshop zal eind april beschikbaar zijn. 

6. Service bij problemen of schade 

 De medewerkers van Signpost komen uiterlijk de volgende dag langs (op school of 

indien nodig thuis) om problemen met het toestel op te lossen. 

 Deze service geldt gedurende de gehele garantieperiode (minimum 4 jaar). Indien 

nodig worden vervangtoestellen voorzien, zodat de gebruiker altijd over een werkend 

toestel beschikt. 

 Elk toestel is verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. De aangeboden verzekering 

dekt alle schade aan de laptop. Als de schade buiten de garantie valt, is er een 

beperkte franchise. 

 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). 

 


