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INLEIDING
Op Campus De Brug willen we jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op de complexe maatschappij waarin we leven.
Enerzijds willen we door middel van creatieve leermethoden de strijd aangaan met schoolmoeheid en gaan we voor
een individuele en zelfsturende aanpak. Anderzijds leggen we met onze sportmodules en groepsactiviteiten de nadruk
op het functioneren van elk individu binnen een groep. Bijkomend digitaliseert onze wereld steeds meer.
Met het oog op deze evolutie in de samenleving is het belangrijk dat we als school inzetten op het ontwikkelen van de
nodige kennis en vaardigheden bij onze leerlingen. We willen hen de wereld, ook de digitale wereld, laten verkennen
om hen voor te bereiden om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.
Door ICT een onderdeel te maken van het dagelijks schoolgebeuren krijgt elke leerling op dat vlak gelijkwaardige
kansen.

GEDRAGEN DOOR HEEL HET SCHOOLTEAM
Het is belangrijk dat ICT gedragen wordt door de hele school. ICT mag niet individueel behandeld worden.
ICT is geen educatief wondermiddel of doel op zich. Uiteindelijk blijft de leerkracht de belangrijkste factor in het
educatieve proces aangezien de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leerkracht essentieel zijn en dit los
staat van een digibord, bordboek of laptop.
We creëren hierdoor een klimaat waar alle betrokkenen in de school samenwerken om te reflecteren, te onderzoeken
en te professionaliseren. Als school streven we na een lerende organisatie te worden waarbij we het accent leggen op
een activerende leeromgeving en op zelfgestuurd leren.

LAPTOPPROJECT
Dankzij de middelen die onze overheid via de “Digisprong” ter beschikking stelt zal elke leerling in België een laptop
aangeboden krijgen. Daarom zijn we op 1 september 2021 van start gegaan met een laptopproject voor alle leerlingen
van het derde jaar. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen alle leerlingen van onze school over een laptop beschikken.

EINDTERMEN EN LEERPLANNEN
In alle leerplannen en in het overkoepelend leerplan ICT wordt een belangrijk accent gelegd op ICT-integratie. Het is
meer dan alleen een aanvulling op de klassieke manier van lesgeven.
Integratie in de lessen is enkel mogelijk indien leerlingen ICT kunnen aanwenden in hun leerproces en dit op elk moment
wanneer dit nodig zou blijken. Wanneer elke leerling over een laptop beschikt, en dit zowel thuis als op school, kan een
ideale combinatie van traditionele leermiddelen en technologische innovatie voor een krachtige leeromgeving zorgen.
In het onderwijslandschap verwachten we steeds meer dat leerlingen thuis over een computer beschikken om de
leeromgeving te raadplegen, opdrachten te maken, enz. Door het laptopproject op te starten bieden we gelijke kansen
aan iedere leerling.
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21STE EEUWSE VAARDIGHEDEN
Als school bieden we extra mogelijkheden en kansen om leerlingen 21ste -eeuwse vaardigheden bij te brengen met
dit laptopproject.
Deze vaardigheden omvatten het volgende:
BASISKENNIS ICT / DIGITALE GELETTERDHEID
Door het gebruik van digitale middelen in het onderwijs te integreren, streven we ernaar om leerlingen vaardig te
maken met de laatste technologieën. We willen hen kennis laten maken met de beveiligings- en privacyaspecten van
deze digitale wereld om zodoende zelfstandig eenvoudige beheertaken te kunnen uitvoeren.
INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Het internet is een wereldwijde tool om informatie te publiceren en deze is zeer toegankelijk. De leerlingen moeten
deze informatie objectief opnemen en kritisch de betrouwbaarheid leren beoordelen. Kennis om de hoeveelheid van
de informatie te beheren en te verwerken draagt bij tot het levenslang leren van de leerling.
MEDIAWIJSHEID
We leven in een samenleving waarin media een grote rol speelt, hiermee moeten onze leerlingen verantwoord leren
omgaan. Op gebied van privacy, veiligheid en omgangsvormen trachten we hen voldoende normen en waarden mee
te geven.
COMPUTATIONAL THINKING
Computationeel denken is het vermogen om complexe problemen op te lossen, gebruik makend van de computer. In
de huidige maatschappij zijn logisch en abstract denken belangrijke vaardigheden.

ONS TRAJECT
Bij de beslissing om te starten met een laptopproject zijn we niet over één nacht ijs gegaan.
Tijdens het afstandsonderwijs door de coronacrisis is onze kennis in de afgelopen maanden verruimd en is onze missie
en visie in een stroomversnelling geraakt. Om het laptopproject en de digisprong te realiseren krijgen we van de
overheid financiële middelen ter beschikking. Deze middelen volstaan echter niet om de laptop volledig gratis aan
de leerling aan te bieden, omdat we als school ook moeten investeren in basisconnectiviteit, zoals uitbreiding van
netwerkinfrastructuur, wifi, … alsook in de nodige software, opleidingen en ondersteuning.
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LAPTOP
Onze school kiest voor eenzelfde toestel voor alle leerlingen. De laptop kan aangekocht worden via de website van de
school, https://campusdebrug.be. We werken hiervoor samen met het bedrijf Signpost.
HP Probook 455 G8
15.6" Full HD AntiGlare
AMD Ryzen 5
16 GB DDR4-SDRAM
256 GB SSD

GARANTIE
Deze toestellen beschikken over een Next Businessday On Site (=NBOS) garantie. Dit betekent dat, bij problemen,
een gecertifieerde technieker van Signpost de werkdag nadien het toestel komt herstellen. Op school of tijdens de
schoolvakanties bij de leerling thuis. De toestellen zijn gebruiksklaar bij levering en voorzien van alle nodige software,
zijn gedekt tegen diefstal (enkel met braak/bedreiging met inbegrip van proces-verbaal van de politie en buiten de
schoolpoort) en inclusief maximumgrens aan herstelkost voor defecten buiten garantie.

BESTELLEN
Een leerling kan kiezen om de laptop aan te kopen of te huren. De laptop wordt op school geleverd met een laptophoes
Case Logic. De gedeeltelijke terugbetaling gebeurt op het einde van schooljaar 21-22 en op het einde van schooljaar
22-23.

PRIJZEN SCHOOLJAAR 2022 – 2023

Directe aankoop

Huur

3 jaar garantie

3 jaar garantie

€ 759

€ 37,45

maandelijks

4 jaar garantie

€ 814
Huurwaarborg te betalen bij bestelling: € 224,5
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TERUGBETALING
Elke leerling heeft recht op een terugbetaling. Aan de hand van de bestellingsdatum zal de terugbetaling worden
berekend. Deze terugbetaling gebeurt via de schoolfactuur, met een maximum van € 400.
Terugbetaling van de digisprong loopt over twee schooljaren, 21-22 en 22-23. Leerlingen die de laptop
aankopen in het schooljaar 21-22 krijgen een eerste terugbetaling op het einde van schooljaar 22. Leerlingen
die de laptop aankopen in het schooljaar 22-23 krijgen de terugbetaling op het einde van schooljaar.

OVERZICHT
Om op 1 september 2022 aan de lessen te kunnen deelnemen moet de laptop besteld worden VOOR 8 augustus 22.
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VEELGESTELDE VRAGEN
WAAROM HETZELFDE TOESTEL VOOR IEDEREEN?
Omdat dit verschillende voordelen heeft:

•
•
•
•
•
•
•

Bij defect kan de leerling hetzelfde type toestel ter vervanging krijgen.
Een robuuster toestel (businessmodel) zal zorgen dat het toestel geschikt is om te transporteren.
De service is uniform, zowel op software als hardware vlak.
Identieke installatie (= snelle herinstallatie).
Geen opbod van toestellen die van thuis worden meegebracht.
Defecten en ondersteuning kunnen volledig gestandaardiseerd opgenomen worden.
Bij het veranderen van richting is het niet nodig om een zwaarder toestel te gebruiken.

WAT ALS IK MIJN TOESTEL NA 8 AUGUSTUS HEB BESTELD?
Dan kan het toestel niet geleverd worden voor de start van het schooljaar op 1 september. Het is mogelijk dat de
leerling aan bepaalde lessen niet actief kan deelnemen.

GARANTIE
VERZEKERING (DEFECTEN): Defecten buiten garantie worden voor een maximaal forfaitair bedrag van 39 euro hersteld.
Het forfaitair bedrag zal door de firma rechtstreeks gefactureerd worden aan de ouders van de leerling. De betalende
herstelling zal pas uitgevoerd worden na goedkeuring van de ouders. Alle herstellingen worden door Signpost waar
we mee samenwerken op de school opgehaald. Tijdens vakantieperiodes, wanneer de school gesloten is, wordt de
herstelling aan huis opgehaald.
DIEFSTAL: Voor diefstal met braak of onder bedreiging (uitgezonderd diefstal op school zal steeds een PV noodzakelijk
zijn. De aangifte dient te gebeuren door de ouder en/of leerling. Het toestel zal vervangen worden door een gelijkaardig
toestel maar er is een franchise geldig van 39 euro.
VERLIES – NALATIGHEID: Wanneer het toestel ontvreemd wordt of verdwijnt op het schooldomein, valt dit niet
onder het pakket diefstal maar wordt dit beschouwd als een nalatigheid. In geval van verlies of nalatigheid van het
toestel zal eerst de restwaarde van het toestel bepaald worden en dan moeten betaald worden. De leerling wordt
verwacht om een nieuwe laptop aan te kopen. Na betaling van de restwaarde kan de leerling beschikken over
een vervangtoestel gedurende 10 werkdagen.
LEVERING: Elk toestel wordt geleverd met beschermhoes. Voor verzekeringsdoeleinden is het verplicht om de laptop
op te bergen in de meegeleverde hoes. Labelen van het toestel en de hoes gebeurt door de leverancier. Elk toestel
met zijn uniek serienummer wordt gekoppeld aan de naam van de leerling. Zo is steeds een goede opvolging
mogelijk.
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FINANCIEEL
ZIJN LEERLINGEN VERPLICHT OM EEN LAPTOP TE GEBRUIKEN?
Wanneer je kiest voor onze school wordt dit beschouwd als een basisvoorwaarde. De laptop zal steeds vaker gebruikt
worden in de lessen. We willen, zoals eerder vermeld, elke leerling een krachtige (digitale) leeromgeving bieden.
Het is dus nodig om over een laptop te beschikken met de vereiste software.

WAT ALS DE LEERLING AL OVER EEN TOESTEL BESCHIKT?
Aangezien de digisprong ten einde loopt in 2023 is een terugbetaling later niet meer mogelijk. Financieel gezien
kunnen alle leerlingen de laptop best zo snel mogelijk aankopen.

WAT ALS DE LEERLING DE SCHOOL VERLAAT?
Bij aankoop is de leerling is eigenaar van de laptop. Bij huur wordt het restbedrag berekend bij het verlaten van
de school. Na betaling van het restbedrag is de leerling eigenaar.

WAT ALS DE LEERLING START IN DE SCHOOL?
De laptop kan steeds via de schoolwebsite worden aangekocht.

WAT ALS EEN GEZIN MEERDERE KINDEREN OP SCHOOL HEEFT?
Het is nodig dat elke leerling over een persoonlijke laptop beschikt. We willen de leerlingen dezelfde kansen bieden
en zorgen voor hun individuele (digitale) leeromgeving.

DAGELIJKS GEBRUIK
WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE AFSPRAKEN?
Breng je laptop elke dag mee naar school en neem je laptop ‘s avonds mee naar huis.
Breng je toestel elke ochtend 100 % opgeladen mee naar school.
Gebruik altijd de meegeleverde beschermhoes.
Laat je laptop nooit onbeheerd achter.
Breng dagelijks je oortjes mee.
Werk altijd met je eigen toestel.

IS ER ONDERSTEUNING VOORZIEN VOOR DE LEERLINGEN BIJ DE START?
De uitlevering van de toestellen zal gebeuren bij de start van het schooljaar. Tijdens de uitlevering zal er technische
ondersteuning voorzien worden om het account te configureren en de leerling wegwijs te maken in de digitale tools
die de school ter beschikking stelt. Voor leerlingen met vragen of problemen kan de cel ICT ondersteuning bieden.
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MAG IK SOFTWARE INSTALLEREN OP DE LAPTOP?
De leerling is beheerder van de laptop en heeft ook beheerdersrechten. Het is dus mogelijk om zelf programma’s te
installeren. De school zal alle nodige software op een eenvoudige manier ter beschikking stellen. Installeren van eigen
software is toegestaan maar mag de schooltoepassing niet in het gedrang brengen.

WAAR MOETEN LEERLINGEN BESTANDEN BEWAREN?
Bestanden moeten altijd opgeslagen worden in de cloud van het office account. De leerling heeft zijn
persoonlijke schoolaccount waaraan een OneDrive (cloud) gekoppeld is om bestanden op te slaan. Opgeslagen
bestanden op de computer zelf kunnen, in geval van problemen met de computer, niet gerecupereerd worden.

Toegang Office account:
Voornaamleerling en nummer@student-campusdebrug.be

HOE TRANSPORTEERT DE LEERLING HET TOESTEL?
De laptop wordt geleverd met beschermhoes. Het is noodzakelijk de laptop steeds in deze hoes te transporteren (ook
voor de verzekering. Deze hoes is spatwaterdicht en zorgt voor stevigheid tijdens het transporteren.
De laptop past samen met de beschermhoes in een gemiddelde boekentas.

ZULLEN ER EXTRA STOPCONTACTEN VOORZIEN WORDEN IN DE SCHOOL?
De batterij van de laptop kan een hele schooldag meegaan. De laptop zal immers geen 8u op een schooldag gebruikt
worden.
We verwachten van de leerlingen dat de laptop ’s avonds thuis wordt opgeladen en deze bij de start van de volgende
lesdag een volle batterij heeft.
Er zullen in de school geen oplaadpunten voorzien worden.
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