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1. Inleiding

Onze leerlingen groeien op in een samenleving waar ICT zowel in het dagelijkse leven als in
het professionele leven alom aanwezig is. De school heeft een belangrijke opdracht om hen
te leren de ICT-mogelijkheden vaardig en wijs te gebruiken.
ICT biedt voor de leraren ook nieuwe mogelijkheden om de lessen te verrijken en om beter in
te spelen op de noden van elke leerling. Leraren willen in de les daarom veel vaker over
computers kunnen beschikken.
Om thuis te studeren en om schooltaken te maken, rekenen we er eigenlijk op dat de
leerlingen over een goed werkend toestel beschikken, liefst met dezelfde programma’s als op
school. Door de coronacrisis zijn we ons nog meer bewust geworden van het belang dat alle
leerlingen ook thuis op degelijk ICT-materiaal kunnen rekenen.
We zijn op een punt gekomen dat we het noodzakelijk vinden dat elke leerling zowel thuis als
op school over een eigen computer kan beschikken. Bij uitstek is dat voor de leerlingen van
Handel en Boekhouden-informatica het geval.
We zijn twee jaar geleden in 4 Handel een project gestart waarbij alle leerlingen op school én
thuis met een eigen laptop werken. Daar horen een groot pakket software en een sterke hoes
bij. Een verzekering en een herstellingsdienst mét vervangtoestel via de school zijn ook
inbegrepen.
Schooljaar 2020-2021 zal het laptopproject volledig uitgerold zijn van het vierde tot het zesde
jaar Handel en Boekhouden-informatica. Leerlingen die vorig schooljaar niet in 4 of 5 Handel
of Boekhouden-informatica zaten, zullen via de school een laptop moeten kopen of huren.
De verschillende mogelijkheden worden in deze brochure toegelicht.
We menen dat we een mooi project aanbieden waarbij àlle leerlingen dezelfde kansen krijgen
om ICT-vaardig te worden.
Jan Maddens, Peter Ceulemans, Lode Demuylder, Marleen Vervoort
directie Pius X bovenbouw

2. Dezelfde laptop voor iedereen

De school kiest ervoor dat alle leerlingen zowel in de klas als thuis over hetzelfde
toestel beschikken met hetzelfde basispakket software. Deze beslissing komt voort uit
de volgende overwegingen:
• Alle leerlingen hebben dezelfde kansen om met degelijk materiaal ICT-vaardig te
worden. De financiële mogelijkheden van de ouders mogen daarin geen rol
spelen.
• De leerkrachten kunnen in de les steeds rekenen op goed werkende toestellen die
vlot kunnen ingezet worden, want alle toestellen werken op eenzelfde manier.
• Leraren en leerlingen kennen elkaars toestel en kunnen elkaar helpen.
• Elk toestel beschikt over voldoende mogelijkheden om ook in klasverband vlot te
werken: een snelle SSD-schijf, een snelle WIFI-kaart, een batterij waar je de hele
schooldag mee verder kan…
• Gezien de laptop door tieners wordt gebruikt, is het belangrijk dat het toestel extra
stevig is gemaakt. Bij veel toestellen die te koop worden aangeboden is dat niet
het geval.
• Als leerlingen thuis de leerstof moeten verwerken, dan moeten zij thuis ook over
een degelijk toestel kunnen beschikken met dezelfde software die ook in de les
werd gebruikt.
• De school moet een goede ondersteuning kunnen bieden wanneer er met een
toestel iets misloopt: de school zorgt voor een snelle herstelling en de leerling
krijgt ondertussen een gelijkaardig vervangtoestel.
• De school kan op deze manier een degelijke laptop met een uitgebreid
softwarepakket, een uitgebreide garantie én uitgebreide technische ondersteuning
aanbieden aan een scherpe prijs.
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3. Het laptoppakket
Elke nieuwe leerling in 4 Handel en in de 3de graad Handel en Boekhouden - informatica
ontvangt op hetzelfde pakket:
Laptop Lenovo Thinkpad E14 Gen2 met volgende kenmerken:
• business toestel met extra stevige behuizing en morsbestendig toetsenbord
• AMD Ryzen 4300U processor (2,70 GHz, 4 cores, 4 MB cache)
• beeldscherm 14” FHD (1920 x 1080 pixels), IPS, ontspiegeld
• HD webcam 720p, microfoon en stereo luidsprekers
• 8 GB DDR4- 3200 MHz SDRAM+ 1 vrij DIMM slot
• 256 GB SSD
• batterij met extra lange levensduur met 4 jaar garantie op behoud van minimaal 70%
van de capaciteit
• Intel WIFI en bluetooth 5.0
• aansluitingen:2 USB 3.1 poorten en 1 USB 2.0 , HDMI, Ethernet poort, gecombineerde
hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting
Softwarepakket geïnstalleerd op de laptop:
• Windows 10 Education
• MS Office 365Microsoft Teams
• Teamviewer
• Webbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox
• Adobe Acrobat Pro
• Geogebra
• Pdf Split and Merge
• Acrobat reader
• Adobe Flash
• 7-Zip
• VideoLAN VLC Player
• Microsoft Silverlight
• Microsoft Visual C++ Redist packages
• JAVA R x86 & x64
• Safe Exam Browser
Een hoogwaardige opbergtas voor extra bescherming.
Garantie 4 jaar Next Business Day On Site
• Bij een defect wordt het toestel binnen de 1 à 2 werkdagen op school hersteld.
Ondertussen beschikt de leerling over een gelijkwaardig vervangtoestel.
• Tijdens de schoolvakanties en ook op woensdagnamiddag kan je naar de helpdesk van
de leverancier telefoneren. Die komt zo nodig aan huis herstellen.
Deze regeling geldt ook wanneer men niet meer op Pius X naar school gaat.
Verzekering:
• Schade die slechts een kleine herstelling vergt, zoals een afgebroken toets, wordt
kosteloos hersteld.
• Als aan het toestel ernstige schade is toegebracht dan moet dit hersteld worden. Dit
valt buiten de garantie. De kostprijs daarvan is steeds € 150, ook als meerdere
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•

onderdelen moeten hersteld worden. Uit de praktijk blijkt dat het dan gaat om
schermbreuk, valschade (afgebroken hoek) of vochtschade (defect moederbord).
Als de laptop gestolen wordt met braak, dan bezorgt de leverancier een nieuw toestel
tegen hetzelfde forfaitaire bedrag van € 150. Men moet wel klacht hebben ingediend
bij de politie.
De laptop is echter niet verzekerd bij verlies zonder braak.

4. Het engagement van de school
We kunnen niet ontkennen dat dit project een serieuze investering vraagt van de ouders, maar
zoals al aangehaald leert de ervaring dat een computer moeilijk gemist kan worden bij het
schoolwerk.
De school is op zoek gegaan naar de meest voordelige partner die een laptop met de
genoemde eigenschappen en de bijhorende dienstverlening kan aanbieden. De school
voorziet voor de geïnstalleerde software schoollicenties.
De school voorziet de mogelijkheid om te huren in plaats van aan te kopen. Bij aankoop kan in
drie schijven betaald worden.
De school investeert in een uitgebreid en professioneel beveiligd draadloos netwerk en snel
internet waar de leerlingen de hele dag gebruik van kunnen maken.
De school zorgt ervoor dat de nieuwe laptops eind augustus volledig geïnstalleerd en
gebruiksklaar zijn zodat de leerlingen vanaf de eerste schooldag vlot met het toestel aan de
slag kunnen.
De school organiseert een helpdesk: bij een technisch probleem wordt de leerling daar
onmiddellijk geholpen. De school voorziet een vervangtoestel indien het probleem niet snel
kan opgelost worden.
Bij een technisch probleem tijdens een schoolvakantie kunnen de ouders de helpdesk van de
leverancier contacteren waarna het toestel indien nodig thuis wordt hersteld.
De laptop vervangt de leerboeken en de andere schoolmaterialen niet. Toch willen we ons
engageren om de overige schoolkosten te verlagen.
De leerlingen leren op school hoe de laptop goed te gebruiken en te beheren en hoe ze hun
studie-aanpak daarmee kunnen verbeteren.
Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen de financiële dienst van de school
contacteren. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Een discrete aanpak wordt
verzekerd.
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5. Dagelijks gebruik
Beste leerling:

• Het staat je vrij om een usb-muis of (numeriek) toetsenbord aan te schaffen.
Oortjes zijn niet inbegrepen maar moet je wel zelf voorzien om in de klas de
andere leerlingen niet te storen.
• Beheerrechten: je krijgt een eigen account waarmee je zelf software kan
installeren op je laptop, bijvoorbeeld om thuis een printer te installeren. Ook je
ouders krijgen een account. De school voorziet ook een account om je laptop te
kunnen voorzien van software-updates en om het toestel indien nodig te
herstellen.
• Je neemt de laptop elke dag mee naar school en ’s avonds weer naar huis. Je
gebruikt daarvoor de meegeleverde tas.
• Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig
opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje!
• Tijdens de les beslist de leraar wanneer en op welke manier je de laptop gebruikt.
• Tijdens de pauzes en studie-uren kan je de laptop gebruiken voor schoolwerk. Vrij
surfen kan enkel als de toezichthoudende leerkracht daarvoor de toestemming
heeft gegeven.
• Sociale media en spelletjes horen niet thuis in de les. Je overlaadt de laptop niet
met games en andere software waardoor het toestel slechter gaat werken. We
verwachten met andere woorden dat je op alle momenten de computer op een
verantwoordelijke manier gebruikt.
• Je behoudt de hardware in de staat zoals je die hebt gekregen. De school voorziet
een label op de laptop én op de hoes. Je kleeft of schrijft er zelf niets op.
• Je bewaart je bestanden steeds in de ‘cloud’ (Google File Stream). De school zal
bij een technisch probleem het toestel opnieuw moeten installeren waardoor al je
persoonlijke bestanden op de harde schijf worden gewist.
• Als het toestel niet meer naar behoren werkt, dan ga je naar de helpdesk. Daar zal
men zo snel mogelijk het probleem oplossen. Als dat niet onmiddellijk lukt, dan
krijg je een vervangtoestel.
• Als het toestel beschadigd is dan meld je dat ook bij de helpdesk. De laptop moet
steeds meteen hersteld worden.

5

6. Huren of aankopen
Bij het inschrijven in 4 Handel of in de 3de graad Handel of Boekhouden-Informatica verklaren
de ouders via het schoolreglement zich akkoord met het laptopproject. Er zijn 2
overeenkomsten mogelijk:
1. De ouders kopen de laptop en betalen bij ontvangst € 580 in één keer of gespreid over
drie schijven:
o € 260 bij ontvangst van de laptop
o € 160 uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de laptop
o € 160 uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de laptop
2. De ouders huren de laptop gedurende 10 maanden en betalen € 180,00
(€ 18 per maand):
o € 80 bij de bestelling van de huurlaptop via de webshop van Standaard
Boekhandel
o € 50 via de eerste schoolrekening in januari
o € 50 via de laatste schoolrekening begin juli
Uiterlijk 30 juni 2021 moet het toestel weer worden ingeleverd. Het schooljaar nadien is
er de mogelijkheid om opnieuw een laptop te huren tegen de voorwaarden die op dat
moment gelden.
Als pas later in het schooljaar een laptop wordt gehuurd of als de huurovereenkomst
voortijdig wordt opgezegd, dan wordt elke begonnen kalendermaand dat de laptop
werd gehuurd aangerekend.
Wanneer u de via de webshop van Standaard Boekhandel de schoolmaterialen bestelt,
duidt u ook aan of u een laptop wil kopen ofwel wil huren.

7. Ophaling laptop op 26 of 27 augustus
Op woensdag 26 of donderdag 27 augustus van 9 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 16.30 uur
worden alle nieuwe leerlingen van 4 Handel en van 5 en 6 Handel en Boekhouden-informatica
en minstens één ouder op school verwacht om hun laptop op te halen.
Men krijgt niet alleen de laptop en hoes mee, maar ook praktische informatie waaronder de
inlogcode. We starten samen de laptop op en zorgen ervoor dat het toestel goed functioneert
zodat vanaf de eerste schooldag alle leerlingen er vlot mee kunnen leren werken.
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