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Laptopproject  
15 mei 2022 
 
Beste leerling, ouder(s)/voogd 

Onze school staat  voor tal van digitale uitdagingen. Een evolutie die reeds jaren plaatsvindt maar waar 
de Corona-epidemie een extra boost aan gaf.  

Ook onze minister van Onderwijs zag ondertussen de nood in van extra investeringen die de  
ICT-vaardigheden van onze jongeren naar een hoger niveau moeten tillen. Deze extra investeringen 
kregen vorm in de Digisprong. Een project waarvoor de Vlaamse overheid meer dan 300 miljoen euro 
investeert in de digitalisering van het onderwijs.  

Een van de speerpunten in dit project is het gebruik van een digitaal toestel (laptop) voor elke 
leerling. 
 
 

 
Volgende pagina’s bieden antwoorden op heel wat vragen maar indien u alsnog vragen heeft kan u 
deze stellen via volgend e-mailadres: laptopproject@donboscohalle.be 

 

 
Hoe gaat onze school om met deze Digisprong? 
In tegenstelling tot andere scholen is onze school niet onmiddellijk gestart met een laptopproject, 
maar kozen we ervoor om geleidelijk in te stappen. Gezien het nogal plotse karakter van de 
Digisprong besloten we om eerst te investeren in de nodige voorbereidingen zoals bijvoorbeeld 
infrastructuur, wifi over de hele school, draadloos projecteren, nascholing personeel... 

Daarnaast namen wij ook de tijd om dit project vorm te geven, rekening houdend met de 
voorwaarden gekoppeld aan Digisprong, zodat dit project een meerwaarde zal betekenen vanuit 
praktisch en financieel perspectief voor alle betrokken partijen (ouders, leerlingen en leerkrachten). 

Dit maakt dat wij vanaf schooljaar 2022-2023 zullen instappen in het Digisprongverhaal en dat alle 
leerlingen gebruik zullen maken van een laptop die zowel op school als thuis zal gebruikt kunnen 
worden. 
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Hoe zien wij dit praktisch? 
Leerlingen kunnen een laptop van de school gebruiken, zowel op school als thuis.   
 
Leerlingen van de eerste graad zullen gebruik maken van volgende configuratie: 

• Asus BR1100 
• 12” Touchscreen – 360° draaibaar 
• N6000 Processor 
• 8GB RAM 
• 128 GB SSD opslag 
• Beschermende en vochtwerende hoes 

 
 
 

 

 
 
 
 
Leerlingen vanaf de tweede graad zullen gebruik maken van volgende configuratie: 

• Lenovo Thinkpad L15  
• 15” beeldscherm 
• AMD Ryzen 3 processor 
• 16 GB RAM 
• 256 GB SSD opslag 
• Beschermende en vochtwerende hoes 
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Volgende bijdragen zullen aangerekend worden: 

• 35 euro/jaar voor het ‘servicepack’ (vervangende laptop bij herstelling, schade en diefstal, 
Telefonische ondersteuning, service via school- of thuisadres tijdens vakantie)(vrijstelling van 
39 euro). 

• 100 euro waarborg die u bij het schadevrij indienen van de laptop terug krijgt. 
• 10 euro/jaar gebruikersvergoeding. Als technische school zijn wij een hoogtechnologische 

omgeving die hoge eisen stelt aan computerinfrastructuur. Helaas voldoen de middelen voorzien via 
Digisprong niet om iedereen te voorzien van een laptop die voldoet aan deze hoge technische eisen. 
De gebruikersvergoeding dekt de meerprijs bovenop de digisprong middelen. Dankzij deze bijdrage 
hoeft u zelf niet in te staan voor de aankoop van een toestel. Leerlingen van de eerste graad betalen 
deze vergoeding niet gezien de gebruikte toestellen integraal kunnen aangekocht worden met 
Digisprong-middelen. 

 

Gaan we nu volledig digitaal lesgeven? 

Het gebruik van een laptop is geen doel op zich, het is de bedoeling dat het toestel een meerwaarde 
is voor zowel leerlingen als leerkrachten. Het staat iedere leerkracht vrij te bepalen hoever hij of zij 
gaat in het gebruiken van dit toestel.  

We waken er steeds over dat de inzet een meerwaarde moet zijn tijdens het lesgeven. 

Het is niet de bedoeling om alle lessen volledig digitaal aan te bieden. 
 
Is de school voorbereid om deze digitale weg in te slaan? 

Reeds jaren geleden werden de eerste stappen richting ‘eigen toestellen’ gezet. Zo beschikt de 
school over een professionele internet glasvezelverbinding en voldoende draadloze Wifi-dekking 
over de hele school. Daarnaast biedt deze stap ons ook de mogelijkheid om draadloos te projecteren 
in alle klassen.  

Zo kunnen niet alleen leerkrachten projecteren maar ook leerlingen van op hun eigen toestel, wat 
bijdraagt tot een actief lesgebeuren. 
 
Vervangt de laptop alle handboeken? 

Neen, we proberen steeds voor ieder leerdoel het gepaste leermiddel in te zetten.  

Zo kan een klassiek handboek nog steeds een belangrijke rol spelen. Maar de laptop kan ook een 
extra aanvulling zijn bij een klassiek handboek. Uiteraard zijn er ook vakken waar een volledig digitale 
cursus zal worden gebruikt. 

Wanneer afdrukken moeten gemaakt worden dan zal er steeds voor gekozen worden deze op school 
af te drukken. Heel wat leerlingen beschikken thuis niet meer over een printer. 

 

Iedereen hetzelfde toestel? 

De school kiest voor een polyvalent en breed inzetbaar toestel. 

• Bij een defect aan de laptop kan een reservetoestel in bruikleen gegeven worden zodat 
onmiddellijk kan doorgewerkt worden op het vertrouwde toestel. 

• Er wordt een toestel aangeboden dat geschikt is voor intensief gebruik door jongeren 
(inclusief beschermhoes). 

• Leerlingen en leerkrachten hebben een gelijkaardig toestel en kunnen mekaar helpen. 
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• Niet alle ouders kunnen hun kind helpen bij een defect aan een eigen toestel, daarom neemt 
de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle 
leerlingen. 

• Indien uw dochter of zoon tijdens de schoolloopbaan zou veranderen van studierichting in 
onze school voldoet het toestel ook voor de nieuw gekozen studierichting. 

• Het gebruik van eigen toestellen is niet toegestaan. 
 

Een laptop en geen Chromebook of tablet? 

Een technische school is een hoogtechnologische omgeving waar gebruik gemaakt wordt van een 
brede waaier aan computertoepassingen en software (Adobe software, AutoCad, Inventor…).  

Deze software werkt niet op een tablet of Chromebook. Vaak vraagt deze software ook om specifieke 
systeemvereisten van de laptop, vandaar dat zelfs een basisconfiguratie (consumentenlaptop) vaak 
onvoldoende is.  

Dit vertaalt zich ook in een hogere aankoopprijs die we door uitgebreide prijsonderhandelingen 
trachten zo laag als mogelijk te houden, maar waar toch nog een extra bijdrage moet voor 
bijgepast worden. 
 
 
Wat is de configuratie van de laptop? 

Voor leerlingen van de eerste graad voorzien wij in een zeer mobiel toestel met een 12" 
beeldscherm. 

Het toestel heeft eveneens de mogelijkheid om als tablet gebruikt te worden.  

Leerlingen vanaf de 2de graad maken gebruik van een grotere 15" laptop. Dit toestel beschikt naast 
een groter scherm ook over een numeriek toetsenbord. (cijfers)  

We kiezen ervoor dit toestel uit te rusten met een krachtige processor en 16GB werkgeheugen. Dit 
zorgt er niet alleen voor dat het toestel langer inzetbaar is maar ook geschikt is voor toepassingen die 
zwaardere specificaties vragen. Dan denken we vooral aan specifieke software zoals CAD-
tekenprogramma's, beeld- en videobewerkingsprogramma's.... 
 
 
Wat zijn de diensten waar ik gebruik kan van maken? 

Volgende diensten zijn inbegrepen:  

• Verzekering tegen schade en ongevallen met een minimum vrijstelling van 39 euro. 
• Een reservetoestel bij defect 
• Hersteldienst 
• Garantie op de batterij 
• Beschermhoes 
• Hersteldienst tijdens vakantieperiodes 
• Telefonische helpdesk 

 

  
Niet alle schade geniet een vrijstelling van 39 euro! 
De specifieke garantievoorwaarden kan u hier raadplegen. (Klik hier) 
 

https://byod-shop.signpost.eu/garantie
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Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten? 

De aangeboden toestellen beschikken over een batterij met een lange levensduur. 

Daarnaast gelden er ook garanties op de batterij. Bij normaal gebruik van het toestel moet de batterij 
een volledige schooldag doorstaan.  

We verwachten van iedere leerling dat zij/hij steeds de schooldag begint met een opgeladen 
laptopbatterij.  

Bij herhaaldelijke problemen door het niet opladen, zullen we hierover dezelfde aanpak hebben als 
het systematisch of regelmatig ‘vergeten’ van de andere leermiddelen (boeken, turnkledij. 
 
 
Wat als je thuis al over een laptop beschikt? 

Indien je reeds over een laptop beschikt, vragen we het toestel van de school te gebruiken.  
Op dit toestel staan alle softwarepakketten die je nodig hebt. 

 

Gelijke onderwijskansen! 

Een digitaal device, een laptop, is voor onze jongeren een essentieel onderdeel in een vorming om 
deel uit te maken van een maatschappij die meer en meer de focus legt op digitaliseren en 
levenslang, digitaal leren. 

Als alle leerlingen aan de start verschijnen met hetzelfde degelijke toestel verloopt hun schooltraject 
ook onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om zich binnen een 
professionele en comfortabele omgeving te ontwikkelen. 

Leerlingen kunnen voor schooltijd en tijdens de middagpauze gebruik maken van klaslokalen. Tijdens 
deze momenten kan gebruik gemaakt worden van het internet en wordt de mogelijkheid 
aangeboden om afdrukken te maken. Afdrukken op school is goedkoper dan thuis. 

 

Wat als je de school (vroeger) verlaat? 

De school is eigenaar van de laptop. Wanneer je de school verlaat, breng je het toestel terug binnen 
in een nette staat (geen stickers, buitensporige gebruiksschade…) Vervolgens krijg je je waarborg 
terugbetaald. 
 
 
Diefstal 

Bij de diensten hoort ook een verzekering tegen diefstal (met sporen van inbraak of onder 
bedreiging). 
Bij het vaststellen van een diefstal zal er steeds een PV bij de politie aangevraagd moeten worden. 
Een laptop die onzorgvuldig wordt achtergelaten, wordt niet als diefstal beschouwd. 
 

  
Meer specifieke informatie kan u terugvinden in de ‘gebruiksovereenkomst’. (Download hier) 
 

 

 

https://hosting1.donboscohalle.be/laptopproject/Gebruikersovereenkomst%20voor%20laptop.pdf

