Infobrochure laptopproject
Schooljaar 2020-2021

Beste ouder, beste leerling
De technologie staat niet stil. Er is bijna geen enkele job waar je niet met de digitale wereld in contact komt. Op de
arbeidsmarkt is een goede ICT-kennis een must. Onze leerlingen in de studierichtingen Handel, Handel-talen, Kantoor en
Secretariaat-Talen werken nu al een groot deel van hun studietijd op computers en worden voorbereid op hogere studies
of een job waar ICT sterk aanwezig is.
Om onze leerlingen beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs en om kwaliteitsvoller te kunnen
voldoen aan de leerplannen van deze richtingen, zijn we in het schooljaar 2019-2020 gestart met een laptopproject in de
klassen van het 5de jaar Handel, Kantoor en Secretariaat-Talen. Vanaf komend schooljaar breiden we dit uit naar de
klassen van 3de en 4de jaar Handel, Handel-talen en Kantoor zodat alle leerlingen in deze richtingen van het 3de tot en
met het 6de met een persoonlijke laptop zullen werken. Hiermee kunnen ze, net zoals in het professionele leven, tijdens
de les notities maken, samenwerken via Google Classroom, taken maken, opzoekingswerk doen en nog zoveel meer.
Schrijf je je in voor 3, 4 of 5 HAN, HT, K of SETA, dan engageer je je ook om in te stappen in het laptopproject.
In deze brochure hopen we een antwoord te geven op heel wat van jullie vragen over het laptopproject.
Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht bij onze ICT-collega Raf Vandelaer of pedagogisch directeur van de 2de en
3de graad Anja Deferm en Ludo Pluymers.
Op een boeiend en leerrijk schooljaar!
Het schoolteam
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1. Onze visie
1.1

Meerwaarde van een laptopproject

Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker, zowel als didactische ondersteuning in de lessen als
inhoudelijk in de leerplannen. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap. De troeven van laptops in de
klas zijn bekend. Leren met behulp van laptops biedt flexibiliteit: leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de
leerstof, kunnen zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, technische software gebruiken, multimedia-inhoud
gebruiken, enz.
Ook wordt van een school verwacht dat we inzetten op het vergroten van de 21ste eeuwse competenties van
leerlingen. Op vlak van ICT gaat het over mediawijsheid, ICT vaardigheden, informatievaardigheden en computational
thinking. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij het laptopproject er beter in zullen slagen hen deze noodzakelijke
competenties mee te geven.
Onze ambitie is met dit project onze leerlingen beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs en
kwaliteitsvoller te voldoen aan de leerplannen van de richtingen 3, 4 of 5 HAN, HT, K of SETA.

1.2

Gelijke onderwijskansen

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. We willen iedereen de kans geven om te kunnen
werken met een laptop en zich zo beter voor te bereiden op de digitalere arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Ook
willen we in de klas geen verschillen tussen leerlingen in welke leermiddelen ze gebruiken. Om die reden staan we
leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken.
Deze keuze komt ook voort uit enkele andere bedenkingen:
•
•
•
•
•
•
•

1.3

bij een defect of panne krijg je een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat je direct verder kan
een stevig toestel naar militaire standaarden (valbestendigheid, steviger…)
vlotter klasverloop door gelijke softwareversies
leerkrachten en leerlingen kennen elkaars toestel en kunnen elkaar beter helpen
een voordeligere aankoopprijs omwille van het grote aantal leerlingen die hetzelfde toestel aankopen
een goede ondersteuning bij technische of software problemen
…

Ons engagement

Met deze laptop bieden we onze leerlingen een extra leermiddel aan. Een leermiddel dat jullie in onze ogen beter
klaarstoomt voor de jobs van morgen. Onze leerkrachten zullen deze laptops zo goed en functioneel mogelijk
integreren in hun lessen. Zo zal veel lesmateriaal digitaal en interactiever aangeboden worden. Maar de laptop zal
zeker niet alle boeken vervangen.
We beseffen dat dit een aanzienlijke kost is. We trachten te zoeken naar manieren om dit te compenseren door
andere kosten te beperken zoals bijvoorbeeld de kopiekosten. Toch zal deze inspanning niet ertoe leiden dat dit een
nuloperatie wordt.
Voor vragen of hulp hebben we ook een contactpersoon aangeduid die voor jullie klaarstaat.
Raf Vandelaer - ICT-helpdesk
rvandelaer@st-martinus.be of via smartschool
013 35 06 80
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2. De laptop
2.1

Specificaties Lenovo Thinkpad E14

Onze school koos voor de Lenovo Thinkpad E14.

Processor: AMD Ryzen 5 Processor
Dit is een bewuste keuze om de prijs van het toestel zo laag mogelijk te houden. De meerprijs van een snellere
processor is moeilijk te verantwoorden omdat wij ook veel ‘cloud’-toepassingen gebruiken die zeer weinig
rekenkracht vergen.

HD 720P Webcam, microfoon, stereo luidsprekers
Camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen. Micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te
nemen.

14” FHD (1920 x 1080 pixels) TN ontspiegeld
Dit formaat is de middenweg tussen grootte, mobiliteit, gewicht en de plaats op een bank in de klas. Anti-glare om de
weerkaatsing in het scherm te beperken. De resolutie is hoog voor een 14” scherm en zorgt voor een aangename en
scherpe kijkervaring.

8 GB DDR4, 2666 MHz, SO-DIMM
8 GB werkgeheugen is voldoende voor een vlotte simultane werking van een gemiddeld aantal toepassingen.

256 GB M.2 2242 NVMe SSD
De schijfgrootte is beperkt vermits wij een gratis online Google Drive opslag aanbieden en omdat grotere SSD drives
zeer duur zijn. Het effect van een NVMe SSD t.o.v. een klassieke harde schijf of een SATA SSD is groot: de snelheid is
hoger, het energiegebruik en het gewicht van de laptop daalt.

Long Life Battery, 4 jaar garantie
Batterij met 4 jaar garantie. Een toestel uit de detailhandel heeft dikwijls een beperking voor garantie op de batterij
tot 6 maanden.

Intel 2x2 AC (WiFi 5)+ Bluetooth 5
Een speciale en duurdere wifi-kaart. Onze infrastructuur is ingericht om de kaart maximaal te benutten. Het doel is de
surfsnelheid te verhogen.
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Diverse aansluitingen
USB 3.1 Gen 1 (USB-C met stroomvoorziening en DisplayPort Alt Mode), USB 3.1 Gen 1, USB 2.0, HDMI 1.4b,
RJ45 (ethernet), gecombineerde koptelefoon-/microfoonaansluiting, Kensington-slot sleuf.

Afmetingen
B x D x H: 32,5 cm x 23,2 cm x 1.79 cm (afgerond). Gewicht: 1,75 kg.

2.2

Persoonlijk toestel

De laptop is vrij te gebruiken. Het is je persoonlijk toestel. Je bent met andere woorden beheerder van je laptop.
Op school kan je je toestel overdag bewaren in een locker. Je kan deze locker huren aan 12.5 euro per jaar. Je laptop
neem je wel op het einde van de schooldag mee naar huis.
Het staat je ook vrij om een muis, toetsenbord of numeriek klavier aan te schaffen en te gebruiken op school. Ook
oortjes zijn niet inbegrepen maar moet je wel zelf voorzien om in de klas te kunnen gebruiken.
Je laptop krijgt van ons een unieke code die aan jou gelinkt wordt. Zo kunnen laptops gemakkelijk aan de eigenaar
terugbezorgd worden in geval van verlies of achterlaten in onze schoolgebouwen.

2.3

Bescherming

Om je laptop goed te beschermen is een hoogwaardige hoes van Case Logic inbegrepen. De beschermhoes heeft een
hardcover, is waterdicht en ze beschikt over valvertragingsschuim. De beschermhoes heeft hoofdzakelijk als doel om
de laptop te beschermen tijdens gebruik én transport. De laptop kan gebruikt worden terwijl deze in de hoes zit. Er is
geen gevaar voor oververhitting.
Ook wordt vanuit de school een antivirussoftware op de laptop voorzien.

2.4

Software

We voorzien standaard de installatie van software op je laptop. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening
gebracht aan de ouders. Sommige software is gratis. Andere software is betalend maar bieden we gratis aan via onze
school. Zo wordt bijvoorbeeld de installatie van het Office-pakket standaard, Windows 10 en Windows Defender
Antivirus voorzien. Je kan zelf ook nog bijkomende software installeren op je laptop gezien je zelf beheerder bent van
het toestel.
Verlaat je onze school, dan vragen we je de betalende software van je laptop te verwijderen.

5

3. Gebruik van de laptop op school
3.1

WIFI netwerk

We voorzien op school een connectie met het WIFI netwerk. Dat stellen we zelf voor jou in. We rekenen op jou dat je
tijdens de schooluren het gebruik van YouTube of andere downloadsites vermijdt. Als iedereen zich hieraan houdt,
kunnen we een goede verbinding garanderen. Als heel wat leerlingen wel gebruik maken hiervan tijdens de lesuren,
kan dat een negatief effect hebben op de kwaliteit van de WIFI.

3.2

Je eigen mailadres en Google account

Onze school biedt je online opslagruimte aan via Smartschool en via Google Drive. Elke leerling krijgt van de school
een Google account met bijhorend mailadres en alle Google applicaties. Je mailadres krijg je bij de start van het
schooljaar en is als volgt samengesteld: voornaam.naam@leerling.st-martinus.be.
We raden je aan om maximaal gebruik te maken van je Google account. Het is een cloud-oplossing die je garandeert
dat je je documenten niet kwijtgeraakt bij een eventueel defect van je laptop. Onze school is niet verantwoordelijk
voor het verlies van bestanden.

3.3

In de klas

Je mag je laptop uiteraard gebruiken in de klas voor didactische of pedagogische doeleinden. Je leerkracht geeft aan
of je laptop al dan niet gebruikt mag worden. Het kan zijn dat er momenten of lessen zullen zijn waarin de laptop
minder of niet gebruikt zal worden. Je leerkracht heeft het laatste woord en beslist over het gebruik ervan.

3.4

Buiten de klas

Tijdens de studie mag je je laptop gebruiken voor schoolopdrachten. Vrij surfen mag enkel als de toezichtshoudende
leerkracht hiermee instemt.
We raden je aan om je laptop tijdens de lessen LO op te bergen in een locker die je kan huren aan 12.5 euro per jaar.
Tijdens de speeltijden of middagpauze kan je ook je locker gebruiken om je laptop op te bergen. Neem je hem mee
naar de speelplaats of eetzaal, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je laptop. Gebruik je laptop niet op de
speelplaats.
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4. Service
4.1

Service garantie voor 4 jaar

Onze school zorgt ervoor dat je steeds een operationele laptop ter beschikking hebt. Dit zit vervat in de garantie van
het toestel. In plaats van de wettelijke 2 jaar, krijg je 4 jaar garantie!
Tijdens de eerste 4 levensjaren van de laptop is een next business day service gegarandeerd. Dit wil zeggen dat de
laptop bij schade of technische problemen de volgende werkdag wordt hersteld of vervangen met een beperkte
maximale franchise van 150 euro. Meer details over wat er gebeurt bij schade of problemen, lees je in rubriek 4.3.
Ondersteuning en garantie
Je bent een leerling van
onze school

Je hebt onze school
verlaten

Binnen de eerste 4 gebruiksjaren
Na 4 gebruiksjaren met
garantieverlenging
Na 4 gebruiksjaren zonder
garantieverlenging
Binnen de eerste 4 gebruiksjaren

Na 4 gebruiksjaren

Software en hardware, batterij en lader
Ja
Ja
Nee
Ja, niet via de school maar rechtstreeks met
de leverancier
(https://leermiddel.be/contact/). Je krijgt
geen vervangtoestel.
Je kan de garantie niet meer verlengen.

Wat houdt de garantieverlenging in? Je beslist om na 4 jaren je oude toestel verder te blijven gebruiken en betaalt
hiervoor maandelijks € 8. Je krijgt dezelfde garantievoorwaarden als de nieuwe toestellen. Dit kan bijvoorbeeld
voorvallen als je een jaar verliest onderweg.

4.2

Helpdesk op het secretariaat van gebouw E

Voor alle problemen of vragen richt je je tot onze ICT-collega op het secretariaat van gebouw E, Raf Vandelaer. Je kan
daar terecht tijdens de schooluren. Je komt tijdens de speeltijd. Als het dringend is, kan de leerkracht toestemming
geven om tijdens de les langs te komen. De bedoeling is dat je nooit zonder een werkend toestel zit zodat je de lessen
kan volgen. Is de betrokken ICT-collega afwezig op dat moment, dan zullen zijn collega’s van het secretariaat hem
verwittigen zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt.
Laat het toestel niet door derden herstellen. Elke verandering of herstelling die niet via onze school gebeurt, kan de
volledige garantie doen vervallen.
Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (> 1 uur), dan krijg je een vervangtoestel. Zodra jouw toestel
hersteld is, neem je weer je eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen moet je jouw toestel eerst
inleveren.
Alvorens je op het secretariaat langs gaat, controleer je of je alle documenten online opgeslagen hebt via Google Drive
of Smartschool. We moeten bij de herstelling misschien software of hardware vervangen. Daarbij is het mogelijk dat
jouw bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek, ...) verloren gaan als deze alleen maar op de laptop staan.
Voorkom dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden.

4.3

Problemen met je toestel

Technische problemen inbegrepen in de garantie
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Dit zijn de gevallen waarbij de laptop niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel.
Kortom: een falen van de laptop zonder dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Herstelling is gratis.

Technische problemen die niet onder de garantie vallen
Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken,
vochtschade … Voor de herstelling wordt een maximale franchise van € 150 inclusief BTW per schadegeval
aangerekend via de firma Leermiddel (https://leermiddel.be/contact/). Kosten daarboven worden door de hersteller
gedragen.
Concreet wil dit zeggen dat een schermbreuk (panel, topcover en glas kapot), wat normaal ongeveer 260 euro kost,
wordt hersteld voor 150 euro. Een gebroken chassishoek, wat normaal ongeveer 380 euro kost, wordt hersteld voor
150 euro. Zijn de herstellingskosten lager dan 150 euro, dan zal uiteraard de eigenlijke kostprijs aangerekend worden.
De schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling, niet
opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben, wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke
schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen.
De technicus die de herstelling uitvoert, neemt de beslissing of een defect al dan niet onder garantie valt. Omwille van
de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De
school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en oordelen in eer en
geweten. Via Smartschool, mail of telefonisch worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling
buiten garantie.
AIs de herstelkost hoger is dan de waarde van een nieuwe laptop, dan vervalt dit systeem. We nemen dan contact op
met jou.

Problemen op het einde van de garantieperiode
Een moeilijke situatie: na vier jaar, in de maand juni, is er schade en die valt niet meer onder garantie... Je kan
redeneren dat het verloren geld is om het toestel nog te herstellen en hopen op een vervangtoestel voor de laatste
dagen of weken. Het is niet de bedoeling om vervangtoestellen voor een langere periode dan nodig uit te lenen. Is je
laptop defect, dan moet je die tot op de laatste dag laten herstellen. Een oplossing: draag zorg voor je laptop zodat dit
niet voorvalt!

Softwareproblemen
In plaats van urenlang te zoeken welke instelling of driver verkeerd zou zijn, maken wij korte metten met het
probleem en vervangen alle software door nieuwe software. Je krijgt als het ware je toestel terug zoals het op dag 1
was. Alle bestanden die enkel op de laptop werden bewaard, worden verwijderd.

Schade door derden
Je meldt dit bij het inleveren. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van
de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. De
rekening van de forfaitaire kost wordt steeds naar de koper (leerling/ouder) verzonden.

Wat tijdens de vakantieperiode?
De eerste 3 werkdagen van juli en de laatste 3 werkdagen van augustus kan je tijdens de normale schooluren terecht
op het secretariaat van gebouw E.
Tijdens vakantieperiodes kan je terecht bij de hersteldienst waarmee de school samenwerkt. De voorwaarden
(garantie, facturatie ...) blijven dezelfde, maar je kan geen vervangtoestel bekomen.
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Je kan terecht bij de firma Leermiddel. Hun contactgegevens vind je op de website https://leermiddel.be/contact/.
Neem met hen contact op en je kan dan rechtstreeks met hen afspreken voor een bezoek aan huis, een ophaling,
online herstelling …

Financiële regeling
4.4

Huren of kopen: aan jou de keuze

Je krijgt de keuze om je laptop onmiddellijk aan te kopen of te huren op 2, 3 of 4 jaar, afhankelijk in welk studiejaar je
zit.

Onmiddellijke aankoop
Je betaalt eenmalig een aankoopsom van 588,58 euro.

Huurkoop op 2 jaar (22 maanden)
Je betaalt maandelijks een bedrag van 29,95 euro via domiciliëring en dit gedurende 22 maanden.
Je betaalt ook een huurwaarborg die gelijk staat aan 6 maanden huur: 179,7 euro. Op het einde van de huurperiode
moet je dan de laatste 6 maanden de huurprijs niet meer betalen.

Huurkoop op 3 jaar (34 maanden)
Je betaalt maandelijks een bedrag van 19,50 euro via domiciliëring en dit gedurende 34 maanden.
Je betaalt ook een huurwaarborg die gelijk staat aan 6 maanden huur: 117 euro. Op het einde van de huurperiode
moet je dan de laatste 6 maanden de huurprijs niet meer betalen.
Zit je nog maar 2 jaar op onze school en verkies je toch de formule op 3 of 4 jaar, dat kan. Je kiest dan na 2 jaar of je
zelf het restbedrag betaalt of dat de school dit betaalt. In dit laatste geval blijft de laptop dan van de school.

Huurkoop op 4 jaar (46 maanden)
Je betaalt maandelijks een bedrag van 14,50 euro via domiciliëring en dit gedurende 46 maanden.
Je betaalt ook een huurwaarborg die gelijk staat aan 6 maanden huur: 87 euro. Op het einde van de huurperiode moet
je dan de laatste 6 maanden de huurprijs niet meer betalen.

Overzicht van de 4 opties
Lenovo Thinkpad E14
Eenmalige aankoopprijs
Maandelijks huurbedrag
Waarborg
Eindbedrag
Restwaarde na 2 jaar
Restwaarde na 3 jaar

4.5

Koop 4 jaar garantie
588,58 €
588,58 €
-

Huur 22 maand
29,95 €
179,70 €
658,90 €
-

Huur 34 maand
19,50 €
117,00 €
663,00 €
117,00 €
-

Huur 46 maand
14,50 €
87,00 €
667,00 €
261,00 €
87,00 €

Overeenkomst
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Via de website https://byod.academicshop.eu/st-martinus breng je alle administratie in orde: huurovereenkomst,
domiciliëring en betaling van de waarborg indien nodig. Je krijgt hiervan een e-mail ter bevestiging. Je moet je keuze
maken voor 20 augustus 2020 zodat we zeker kunnen garanderen dat je bij de start van het schooljaar over een laptop
kan beschikken.

4.6

Betaalwijze

Kies je voor een onmiddellijke aankoop, dan betaal je het bedrag uiteraard onmiddellijk.
Kies je voor een huuraankoop op 2, 3 of 4 jaar, dan vindt de eerste betaling plaats in september 2020. De
huurwaarborg (6x het maandelijkse huurbedrag) wordt gebruikt voor de laatste maandelijkse betalingen. Er wordt
dan geen geld opgevraagd van de ouders hun bankrekening.
•
•
•
•

4.7

De domiciliëring wordt enkel gebruikt voor betalingen voor de laptop; andere schoolrekeningen worden via
factuur aan de ouders aangeboden.
De betalingen kunnen eventueel gesplitst worden over gescheiden ouders. Er is altijd wel 1 ouder die de
overeenkomst tekent en dus de verantwoordelijkheid draagt.
Je mag de domiciliëringsopdracht niet annuleren.
Na 1 maand betalingsachterstand krijg je een aanmaning via aangetekend schrijven.

Wat na de huurperiode?

Na de huurperiode wordt de school eigenaar van de laptops (en dus niet de leerling en/of ouder). Dit is nu eenmaal de
wettelijke regeling bij een huurovereenkomst. Anders zou men spreken van een afbetaling of een leasecontract.
We verbinden ons er echter toe om de laptop op het einde van de huurperiode aan jou te schenken. In de praktijk
blijft de laptop dus bij jou en word je eigenaar van het toestel.
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5. Praktische vragen
5.1

Hoe moet je je laptop ophalen?

De laptops worden volledig gebruiksklaar op school geleverd. Tijdens de eerste week van september voorzien we het
uitdelen van de laptops tijdens de lesuren. We begeleiden je dan bij het voor het eerst opstarten van je laptop. De
exacte datum en uur worden meegedeeld eind augustus via een bericht op Smartschool.
Ouders moeten niet aanwezig zijn op het ophaalmoment.

5.2

Wat als je vroeger uit onze school vertrekt?

Heb je je laptop onmiddellijk aangekocht bij de start?
De laptop blijft uiteraard van jou. De 4-jarige service blijft geldig tot het einde van het vierde jaar. Je moet bij
problemen met je laptop wel zelf contact nemen met de firma Leermiddel (https://leermiddel.be/contact/). De school
treedt niet meer op als tussenpersoon en je kan geen vervangtoestel bekomen via de school. Herstellingen buiten
garantie worden direct met Leermiddel afgerekend. Je verwijdert alle software van de school van je laptop en zorgt
zelf voor de nieuwe installatie.

Heb je gekozen voor een huurkoopovereenkomst van 2, 3 of 4 jaar?
Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:

5.3

1.

Je behoudt het toestel en je betaalt de resterende huur in één keer. De 4-jarige service blijft geldig tot het
einde van het vierde jaar. Je moet wel zelf contact nemen met de firma Leermiddel
(https://leermiddel.be/contact/). De school treedt niet meer op als tussenpersoon en je kan geen
vervangtoestel bekomen via de school. Herstellingen buiten garantie worden direct met Leermiddel
afgerekend. Je verwijdert alle software van de school van je laptop en zorgt zelf voor de nieuwe installatie.

2.

Je levert het toestel onmiddellijk in en de betalingen stoppen. Je betaalt een verbrekingsvergoeding
afhankelijk van de leeftijd van het toestel. Deze verbrekingsvergoeding wordt in mindering gebracht met de
reeds betaalde waarborg. Het saldo van de waarborg wordt teruggestort op het rekeningnummer dat
gekoppeld is aan de domiciliëring.
• In jaar 1: 125 euro
• In jaar 2: 100 euro
• In jaar 3: 75 euro
• In jaar 4: 25 euro

Wat als je je later op onze school inschrijft?

Via de website https://byod.academicshop.eu/st-martinus breng je alle administratie in orde: huur- of
koopovereenkomst, domiciliëring en betaling van de waarborg indien nodig. Nadat je een bevestigingsmail ontvangt,
kan de leerling aan het secretariaat van gebouw E bij onze ICT-collega Raf Vandelaer zijn laptop afhalen.
Je hebt net zoals iedereen de keuze voor een aankoop of huuraankoop op 2, 3 of 4 jaar. We zoeken dan een toestel
met dezelfde resterende looptijd als die van je klasgenoten. Je betaalt dan de restwaarde of de maandelijkse
huurbedragen.
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5.4

Wat als je een jaar verliest onderweg?

Blijf je een jaar langer op onze school dan voorzien, dan bestaan er verschillende mogelijkheden:

Bij een aankoop
•
•

Je hebt de laptop bij de start onmiddellijk aangekocht en de service periode van 4 jaar is nog niet verlopen. Je
hoeft dan niets te doen.
Je hebt de laptop bij de start onmiddellijk aangekocht en de service periode van 4 jaar is verlopen. Je kan je
laptop blijven gebruiken maar je moet je service periode wel met 1 jaar verlengen. Daarvoor betaal je dan
eenmalig 90 euro en krijg je dezelfde voorwaarden als nieuwe laptops.

Bij een huuraankoop
•
•

5.5

Je huurlooptijd is verlopen maar je service periode nog niet. Je hoeft dan niets te doen. Je kan nog genieten
van de 4-jarige service.
Je huurlooptijd is verlopen en je service periode ook. Je kan je laptop blijven gebruiken maar je moet je
service periode wel met 1 jaar verlengen. Daarvoor betaal je dan maandelijks 8 euro en krijg je dezelfde
voorwaarden als nieuwe laptops.

Wat als je je laptop verliest?

Onder verlies rekenen we alle situaties waarbij je niet meer kan beschikken over je laptop: diefstal, laptop verloren,
volledig stuk na deze bv. te laten vallen.
Sowieso heb je een laptop nodig. We bekijken dan samen hoe we deze situatie oplossen. Enkel bij braak of onder
bedreiging is een verzekering voorzien. Je betaalt een maximale franchise van 150 euro en je laptop wordt vervangen
door een gelijkaardig toestel.
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6. Afspraken
6.1

Dagelijks meebrengen

Je brengt je laptop uiteraard elke dag mee naar school.

6.2

Opgeladen batterij

Je laadt je batterij elke avond thuis op zodat je de lesdag kan starten met een volledig oopgeladen batterij. De
voorziene batterijen zijn voldoende sterk om het een hele lesdag vol te houden. Een opgeladen batterij gaat immers
8u mee.

6.3

Gebruik sociale media en andere websites

Sociale media kunnen soms een obstakel vormen. Toch hebben we beslist om hier geen beperkingen voor in te
stellen. We willen vermijden dat leerlingen belemmerd worden als ze tijdens de les opzoekingen op hun laptop
moeten doen.
We spreken af dat je tijdens de lessen geen gebruik maakt van sociale media of andere websites zoals YouTube tenzij
de leerkracht het omwille van pedagogische redenen wel toelaat. We rekenen op jou om je hieraan te houden.

6.4

Veiligheid eerst

Je neemt je laptop elke dag mee naar school maar je leent hem nooit uit aan een andere leerling. Je zorgt best voor
een degelijke stevige tas waar je zowel je laptop als je ander schoolmateriaal in kan opbergen.
Laat je laptop ook nooit onbewaakt achter! Op de speelplaats gebruik je je laptop niet. Dan zorg je ervoor dat je
laptop veilig opgeborgen is in je locker of in je boekentas.
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