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Beste leerling 

Beste ouder 

ICT en digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. We vinden het als scholen 
belangrijk om elke dag opnieuw de digitale vaardigheden van onze leerlingen aan te scherpen. Goede 
digitale vaardigheden zijn immers een troef in de verdere loopbaan en het dagelijks leven van onze 
leerlingen. Daarom investeren we ook in een degelijke ICT-infrastructuur. 

We kiezen er als scholengemeenschap voor, in het kader van de Digisprong die in heel Vlaanderen 
wordt uitgerold, onze leerlingen van een laptop te voorzien. Elke leerling die start in onze 
scholengemeenschap krijgt van de school een laptop in bruikleen. De laptop blijft bij de leerling 
zolang die op onze scholen is ingeschreven. Door het laptopproject te combineren met een snelle, 
draadloze internetverbinding en door een goed uitgeruste ICT- infrastructuur in de klaslokalen, 
creëren we een hedendaagse en krachtige leeromgeving afgestemd op de digitale vaardigheden die 
leerlingen nodig hebben. 

Wij trachten de lessen te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Een laptop voor elke 
leerling leidt tot nog meer leren op eigen tempo, het makkelijker inhalen van achterstanden, het 
eigentijds voorbereiden op toetsen of proefwerken en meer actueel materiaal. Onze leerlingen 
beschikken dan over een waardevol instrument om kennis en vaardigheden aan te leren. Dit zorgt 
ervoor dat wij in onze lessen het persoonlijk leren kunnen stimuleren en onderwijs op maat 
aanbieden. 

In deze brochure kan u de belangrijkste informatie vinden over ons laptopproject. 

Blijven er na het lezen van de brochure nog onduidelijkheden, aarzel dan niet om contact op te 
nemen via laptop@smsi.be.   
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Visie 
Waarom een laptopproject? 

• De leerlingen worden beter voorbereid op de toekomstige maatschappij, die meer en meer 
gedigitaliseerd zal zijn. 

• Het draagt bij tot een krachtige leeromgeving. 
• Er zijn meer mogelijkheden tot differentiëren. 
• De digitale vaardigheden bij leerlingen worden aangescherpt. 
• Er is meer afwisseling in werkvormen mogelijk. 
• Leerlingen kunnen eenvoudiger thuis samenwerken aan oefeningen met medeleerlingen. 
• Het beantwoordt aan het toenemende aanbod van educatieve software en digitale 

handboeken. 
• Het komt tegemoet aan de nieuwe leerplannen en de vakoverschrijdende eindtermen. 
• Het vergemakkelijkt de digitale communicatie (Smartschool). 

 

Waarom iedereen hetzelfde toestel? 
• Alle leerlingen krijgen gelijke kansen op ICT-vlak en bezitten een degelijk toestel met 

dezelfde software. 
• Een groepsaankoop resulteert in een betere prijs per toestel, een snellere herstelling bij 

defecten en een betere service. 
• Hetzelfde toestel voor de hele klas garandeert een vlot lesverloop dat zo weinig mogelijk 

gehinderd wordt door technische problemen.  
• Bij een defect van de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen om verder 

te kunnen werken. Zo loopt de leerling geen achterstand op, in de les, of tijdens toetsen en 
proefwerken. 

• Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar. 
• Leerlingen hoeven niet te vergelijken en afgunstig te zijn of zich minderwaardig te voelen 

vanwege het toestel waarover zij beschikken. 

Vanwege deze redenen is het niet toegelaten om een eigen toestel mee te brengen.   
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Het toestel 
Onze scholengemeenschap kiest voor een ‘business’-laptop met de specificaties die nodig zijn voor 
een vlot lesverloop. De laptop is ontworpen voor dagelijks intensief gebruik en verplaatsingen. De 
behuizing en stevige scharnieren van de laptop zijn van een betere kwaliteit dan het gemiddelde 
consumentenproduct, zodat de laptop  vaak geopend en gesloten kan worden. 

De laptop is klein en licht genoeg om gemakkelijk mee te nemen, toch is er een voldoende groot 
scherm om op een aangename manier aan opdrachten te werken. 

De laptop bevat een Ryzen 3 processor die krachtig genoeg is om de standaard 
multimediatoepassingen en andere softwarepakketten op een vlekkeloze manier uit te voeren. 
Verder beschikt de laptop over 8GB werkgeheugen en een snelle SSD met een opslag van 128GB. In 
combinatie met de cloudopslag en een voldoende krachtige netwerkomgeving op school zullen de 
leerlingen hun bestanden altijd en overal kunnen raadplegen. 

Met een volledig opgeladen batterij kunnen leerlingen minstens een schooldag aan de slag. Om 
transportschade aan de laptop te vermijden wordt een hoogwaardige hoes meegeleverd. 

 

Via het service- en garantiepakket is het toestel voorzien van 3 jaar garantie (ook op de batterij). 

De technische specificaties van het model zijn als volgt: 

HP Probook 445 G8 
Besturingssysteem Microsoft Windows 10P 64 NationalAcademicStandard 
Processor AMD Ryzen 3 5400U up to 4.0 GHz max boost clock, 10 MB L3 cache, 4 cores 
Graphics AMD Radeon™ Graphics 
Scherm 14" FHD AG UWVA 250 HD 
Geheugen 8GB 1D DDR4 3200 
Opslag 128GB PCIe NVMe Value 
Camera 720p HD camera 
Wifi Intel Wi-Fi 6 AX200 ax 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz +Bluetooth 5 
Poorten 3 SuperSpeed USB A 

1 SuperSpeed USB C 
1 RJ-45 Gigabit Ethernet 
1 headphone/microphone combo 
1 HDMI 1.4b 

Batterij HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer Battery 
Toetsenbord HP Premium AZERTY Keyboard – spill resistant 
Hoes  Case Logic Thule 13" Sleeve 
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Voor de leerlingen van de studierichtingen waarin specifieke teken- en/of videosoftware wordt 
gebruikt, bieden we hetzelfde toestel aan met Ryzen 3-processor, 16GB geheugen en 128GB opslag.  

 

  



5 
 

Het kostenplaatje 
We krijgen via de Digisprong van de Vlaamse overheid een budget om de laptops aan te bieden aan 
onze leerlingen. De budgetten van Digisprong laten ons echter niet toe om dit volledig gratis ter 
beschikking te stellen voor de leerling. Het toegekend budget voldoet immers enkel om de laptop 
aan te kopen, maar is niet voldoende om ook de hoes, de software en het servicepakket aan te 
bieden. Ouders moeten dus een kleine bijdrage betalen. Daarom vragen we 12€ per 
leerlingenrekening. De school streeft geen winst na bij dit laptopproject. De aangerekende 
servicekost stelt ons enkel in staat om het verschil tussen het ons toegekende budget en de kosten 
van het totale laptoppakket te dekken.   
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Het pakket 
De leerling beschikt over een pakket dat zowel op school als thuis kan gebruikt worden.  

Dit pakket omvat: 

• Een laptop met lader 
• Hoogwaardige beschermhoes 
• Het besturingssysteem Windows 10 
• MS Office 365 
• Cloudopslag op verschillende platformen (Onedrive, Smartschool) 
• Uitgebreide garantie en service gedurende 3 schooljaren 

- Een vervangtoestel bij defect 
- Een korte herstelperiode van de laptop bij defect 
- Een verzekering die de grootste kosten dekt bij een schadegeval dat niet onder 

garantie valt 
• Helpdesk tijdens de schooluren, om je zo snel mogelijk te helpen bij een technisch probleem 

of defect 
• Het is nooit toegestaan om zelf herstellingen uit te voeren. We werken samen met het 

bedrijf Signpost, dat zal instaan voor de service bij problemen met hardware en garantie. 
 

Ook onze leerkrachten werken met dezelfde laptop. Zo kunnen ze de leerlingen gerichter 
ondersteunen. 

Garantie & diefstalverzekering 
Het servicepakket omvat ook 3 jaar uitgebreide garantie (“Next Business Day On Site”), zelfs op de 
batterij (70% capaciteit gegarandeerd : dit is voldoende voor 1 lesdag).  

In principe vallen onder deze garantie alle technische problemen waarbij het toestel niet meer 
functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. 

Externe schade aan het toestel (bijv. gebroken scherm, valschade, vochtschade, …) valt niet onder de 
garantie. Toch zal de kost (= vrijstelling) voor de reparatie van zo’n schadegeval steeds beperkt 
blijven tot max. € 39 (BTW incl.).  

Ook bij diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging, ontvangen leerlingen na het indienen 
van het proces-verbaal van deze diefstal, een gelijkaardig toestel voor een forfaitair bedrag van € 39. 

Voor een vlot verloop van de lessen is het belangrijk dat elke leerling steeds over een goed 
functionerend toestel beschikt. Daarom zorgt de school samen met de leverancier voor voldoende 
reservetoestellen van hetzelfde of een gelijkaardig type. Zelfs bij een herstelling buiten garantie krijg 
je via ons zo’n reservetoestel in bruikleen zodat je steeds verder kunt werken. 

 
Ondersteuning tijdens en na de schooluren 
Voor leerlingen is een balie voorzien waar ze problemen met hun toestel kunnen melden. Indien het 
probleem niet door ons personeel opgelost kan worden, krijgen ze  een reservetoestel in bruikleen 
en zal de technieker van de leverancier zo snel mogelijk een herstelling uitvoeren.  

Als het toestel defect of stuk is, volg je dit schema om de laptop te laten herstellen: 



7 
 

 

  



8 
 

 

Wanneer de school gesloten is, biedt de leverancier Signpost  ondersteuning aan via een helpdesk. 
Indien leerlingen niet per mail of telefoon geholpen kunnen worden, bekijkt de helpdesk wat de 
mogelijkheden zijn.  

 

Voor herstellingen tijdens de vakantie kunnen leerlingen een technieker bij zich thuis aanvragen of 
het servicecenter bezoeken: 

• Technieker thuis: maak een afspraak via info@signpost.eu  of 03 327 30 75. 
• Signpost Servicecenter Kortrijk, Magdalenastraat 4, 8500 Kortrijk: elke werkdag van 9u tot 

12u30 en van 13u tot 17u, kortrijk@signpost.eu  of 056 98 00 48. 

 

  

mailto:info@signpost.eu
mailto:kortrijk@signpost.eu
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Engagement van de school 
• We regelen de aankoop van de toestellen met de best mogelijke verhouding tussen prijs, 

kwaliteit en servicevoorwaarden. 
• We verzorgen alle administratie tussen ouders, leerlingen en de school. 
• We investeren in een snel en krachtig netwerk. 
• We voorzien een helpdesk die de leerlingen bijstaat en snel verder helpt. 
• We beheren de software en de online platformen. 
• We voorzien ICT-infrastructuur voor alle leerlingen die nog geen gebruik maken van het 

laptopproject. 
• We investeren in de nodige vorming van onze leerkrachten om van ICT-integratie een echte 

meerwaarde te maken. 
• We houden rekening met grote gezinnen en staan open voor vragen over 

financieringsmogelijkheden. 

 

Afspraken 
Beschikbaarheid  
• Je brengt de laptop steeds mee naar school. Je zorgt zelf voor een degelijke en stevige 

boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. 
Gebruik geen twee aparte tassen. 

• De laptop blijft altijd in de beschermhoes. 
• Je laadt de batterij van je laptop elke avond thuis op zodat je de volgende schooldag met een 

volledig opgeladen batterij kan starten. De lader meebrengen hoeft dus niet. We kunnen 
leerlingen in de klas niet de mogelijkheid bieden om de laptop op school op te laden. 
Wacht niet tot de batterij bijna geen capaciteit meer heeft. Als batterijen diep ontladen worden, 
verslijten ze sneller. Door regelmatig op te laden verleng je dus de levensduur van de batterij.  

• Heb je na de pauze in hetzelfde lokaal les, dan laat je de laptop in je leslokaal. De deur wordt 
tijdens pauzes steeds op slot gedaan. 

•  ‘s Avonds neemt elke leerling de laptop weer mee naar huis. Laptops mogen niet “overnachten” 
op school. 
 

Accessoires 
• Je hebt steeds oortjes of een hoofdtelefoon bij die aangesloten kunnen worden op deze laptop 

(niet inbegrepen). 
• Een USB-muis mag meegebracht en gebruikt worden (niet inbegrepen, niet verplicht). Het 

gebruik van een extern toetsenbord thuis is mogelijk (niet inbegrepen). 
 

Gebruik 
• De leerkracht bepaalt autonoom tijdens de les wanneer en voor hoelang de laptop gebruikt kan 

worden. 
• Niet in elke les zal de laptop aan bod komen. De laptop is een hulpmiddel bedoeld om de lessen 

te ondersteunen, maar vormt geen doel op zichzelf. 
• De laptop zal de leer- en werkboeken niet vervangen. Per vak gaan de leerkrachten na of boeken 

kunnen worden geschrapt of vervangen door een digitaal alternatief. 
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• Tijdens inhaallessen, studie en/of de middagstudie mag de laptop enkel gebruikt worden voor 
schoolse taken (volgens de afspraken die gemaakt worden per school). 

• Gebruik van Netflix, Youtube, e.d. op school is niet toegelaten omdat zij het netwerk te zwaar 
belasten, tenzij de leerkracht dit uitzonderlijk toelaat tijdens de les.  

• Op de speelplaats is het gebruik van de laptop niet toegelaten. 
 

Beveiliging & opslag 
• Je logt in met de inloggegevens  die je van ICT kreeg. Dit account is van jou persoonlijk en wordt 

niet doorgegeven! 
• Bewaar je data altijd in de cloud.  

Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom 
online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. De grootte van de 
opslagruimte die wij bieden is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit 
verantwoordelijk voor bestanden die de leerling kwijtraakt. 

• Je mag persoonlijke software installeren op je laptop. Bij herstelling of softwareproblemen 
wordt de laptop echter gereset.  De school is in dit geval niet verantwoordelijk voor persoonlijke 
software.  

• Delen of uitlenen van je laptop aan een andere leerling is niet toegelaten. Iedere leerling is 
verantwoordelijk voor de eigen laptop. We raden ook sterk af het toestel binnen het gezin te 
delen. 
 

• Alle laptops kunnen tijdens de les verbinding maken met het WiFi-netwerk. De laptop is een 
leermiddel en moet op die manier gebruikt worden. Misbruiken zullen steeds opgespoord en 
gesanctioneerd worden. 

• De school monitort haar netwerk permanent.  Buitensporig gedrag op het netwerk zal worden 
opgespoord en bewust misbruik kan gerechtelijk worden vervolgd. 

• De school zal via steekproeven regelmatig toestellen controleren. 
• Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische 

wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het auteursrecht 
(kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle 
andere vormen van computermisbruik. 
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Bruikleenovereenkomst 
Bij het ontvangen van de laptop zal je een bruikleenovereenkomst voor het laptopproject moeten 
ondertekenen. De overeenkomst loopt tussen de ouders 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 meteen worden ingeleverd. 

In de maanden juli en augustus mogen de laptops meegenomen worden naar huis. 

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 van zodra ze geleverd worden door Signpost. Leerlingen die gedurende 
het schooljaar instromen, ontvangen zo snel mogelijk na de start op school een laptop. 

Bijkomende vragen 
Wij hebben deze informatiebrochure met uiterste zorg samengesteld. Heb je nog vragen of zijn er 
onduidelijkheden? 

Stel je vraag via laptop@smsi.be.  
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