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D.O.E.L

Digitaal Onderwijs voor Elke Leerling, dat is ons D.O.E.L! Vanaf september 2021 zijn we gestart in
samenwerking met de firma Signpost met ons laptopproject. Dit schooljaar zal iedereen voorzien
zijn van een laptop.
We maken hierbij geen onderscheid tussen A- of B-stroom, noch tussen doorstroom (ASO/TSO),
dubbele (TSO) of arbeidsmarktgerichte opleidingen (BSO). De nieuwe eindtermen omvatten
namelijk digitale geletterdheid en mediawijsheid voor élke leerling. Twee sleutelcompetenties
waarover een 21ste-eeuwse leerling zeker moet beschikken.
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Waarom starten we met een laptopproject?

Enkele redenen op een rijtje:
• Een laptop biedt een belangrijke meerwaarde bij het realiseren van de eindtermen binnen de
sleutelcompetenties die de Vlaamse overheid opstelde. We willen met de laptop vooral inzetten
op de digitale competenties die beschrijven hoe we onze jongeren digitaal vaardig en mediawijs
kunnen maken.
• Een laptop laat toe dat elke leerling op ieder moment tijdens de les toegang heeft tot de digitale
omgeving. ICT wordt immers binnen het vernieuwd secundair onderwijs niet meer als een apart
vak in de lessentabellen opgenomen.
• Leerlingen en leerkrachten maken ook in de klas gebruik van apps en programma’s die het
leerproces ondersteunen. Denken we aan BookWidgets, Geogebra, Google Earth…
• De leerkracht biedt leerinhouden en opdrachten aan op maat van de leerlingen. De individuele
verwerking en opvolging, in de klas of thuis, biedt immers effectieve kansen tot differentiatie en
remediëring.
• De leerlingen raadplegen actuele bronnen en data zodat de lessen aansluiten bij de actualiteit
en de interesses van de jongeren.
• Het functioneel leren werken met diverse software vormt een voorbereiding op hogere studies of
een werkomgeving waarin gebruik van ICT nog moeilijk weg te denken is.
• De leerling kan instructiefilmpjes thuis (her)bekijken waardoor er op school tijd vrijkomt om
moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger te behandelen en in te oefenen (= flipping the
classroom).
• De leerling kan thuis en in de klas samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen.
De fysieke afstand vormt geen beletsel meer.
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Voor wie rollen we dit project uit?

• Dit schooljaar zal elke jongere in onze school een laptop hebben.
• We maken geen onderscheid tussen doorstroom (ASO/TSO), dubbel (TSO) of de arbeidsmarktgerichte (BSO) finaliteit. We willen gelijke kansen voor iedereen en zijn er bovendien van
overtuigd dat elke jongere voortaan een rugzak met digitale vaardigheden dient mee te krijgen.
•

Broers en zussen kunnen geen laptop delen. Je moet het toestel namelijk beschouwen als een
leermiddel, net zoals een werkboek. Elke leerling werkt met zijn/haar persoonlijk toestel.
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Wat is het engagement van de school in dit laptopverhaal?

• Met dit laptopproject creëren we een krachtige en boeiende leeromgeving. We voorzien een
aangepaste infrastructuur met draadloos internet in elk klaslokaal. We voorzien een glasvezelkabel opdat de internetverbinding steeds optimaal is.
• Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten in te
perken.
• Leerlingen krijgen de keuze om eigen ontworpen cursusmateriaal enkel digitaal te
ontvangen waardoor de kopiekost wegvalt;
• We verkennen momenteel de mogelijkheden van digitale leermethodes waardoor op
middellange termijn bepaalde leer- en werkboeken, alsook het grafisch rekentoestel
niet meer aangekocht moeten worden.
• We zorgen ervoor dat de laptop steeds veilig opgeborgen kan worden. Dit kan meestal in de
klas zelf. Bij lokaalwissels tijdens middagpauzes, LO of excursies voorzien we een afgesloten,
gemeenschappelijke ruimte waar de laptop tijdelijk veilig opgeborgen kan worden.
• We zorgen bij aanvang van het project voor korte opleidingssessies zodat de leerlingen efficiënt
en op correcte wijze met de laptop aan de slag kunnen.
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Waarom hetzelfde type laptop voor iedereen?

• Eenzelfde laptop geeft elke leerling dezelfde kansen en mogelijkheden.
• Bij een defect op school krijg je een identiek toestel van de school in bruikleen zodat je verder
kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les,
bij een overhoring of tijdens een proefwerk.
• We gaan voor een stevig toestel dat bestand is tegen intensieve verplaatsingen van actieve
jongeren om zo schadegevallen te beperken.
• De les in de klas verloopt vlotter met gelijke softwareversies.
• Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid om hun zoon/dochter te helpen bij een defect van een
eigen toestel. Daarom nemen de school en Signpost deze bekommernis volledig over.
De werkdag volgend op de melding van het probleem wordt er naar een oplossing gezocht.
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Waarom dit type laptop?

Onze school koos voor de Lenovo ThinkpadL14 Ryzen3 Pro. Een aantal minimumvereisten voor
onze school waren:
• een ontspiegeld scherm waardoor je als gebruiker geen last hebt van lichtinval
• verstevigde scharnieren die ervoor zorgen dat het toestel zonder problemen
veelvuldig open en dicht kan
• een minimumgarantie van vier jaar, ook op de batterij
• een batterijduur van 6 effectieve uren bij normaal gebruik
• een degelijke netwerkkaart voor een stabiele draadloze verbinding
• een stevig chassis dat geschikt is om de laptop dagelijks in de boekentas te
transporteren
• een webcam en microfoon geschikt voor afstandsonderwijs
• een licht toestel (ongeveer 1,5 kg)
De laptop wordt geleverd in een stevige beschermhoes. Zowel op laptop als hoes kleeft een etiket
met een uniek labelnummer. Dit nummer is gekoppeld aan een leerling en mag niet verwijderd
worden!
Je dient zelf oortjes of een hoofdtelefoon te voorzien. Indien gewenst, ook een apart numeriek
klavier en/of muis. De school zal zelf een voorraad draadloze toetsenborden met numeriek klavier
voorzien voor richtingen/vakken die veel met cijfermateriaal bezig zijn.
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Hoe betaal je de laptop?

De 1ste- en 3de-jaars ontvangen in september een overschrijvingsformulier. Je schrijft 250 euro
over.
Bij financiële moeilijkheden neem je contact op met de directie. Zij bekijken dan een mogelijk
afbetalingsplan.
De waarde van deze laptop is 516 euro. Dankzij de subsidies van Digisprong kunnen wij eenmalig
elke leerling een korting aanbieden van 266 euro.
Tijdens de eerste week van het schooljaar worden de laptops aan de leerlingen bezorgd.
De leerlingen van het 5de of 6de jaar, kopen geen laptop aan. Zij krijgen voor de duur van hun
schooltijd een toestel ter beschikking gesteld en betalen daarvoor in het eerste jaar een gebruiksvergoeding van 75 euro en in het eventuele tweede jaar 50 euro. Bij ontvangst van de laptop rekenen
we ook een waarborg van 100 euro aan. Deze gebruiksvergoeding en waarborg worden op de schoolrekening gezet. De leerlingen krijgen de eerste week van september hun laptop ter beschikking.

D O E L

8

Wat als...

... je de school verlaat?
Na vier jaar is het toestel van de leerling/ouders. Je neemt het dus gewoon mee.
Verlaat je de school vroeger, dan moet je het toestel inleveren. De school koopt het terug volgens
onderstaand schema.
		
na 1 jaar: 200 euro
		
na 2 jaar: 150 euro
		
na 3 jaar: 100 euro
		
na 4 jaar: 50 euro (of schenking)
Bij een afbetalingsplan trekken we het openstaande bedrag eraf.
Ook kosten voor eventuele gebreken of defecten worden in mindering gebracht.

... je pas later instroomt?
Ook dan moet je een laptop aanschaffen. Let wel: de garantie van deze toestellen start op
1 september, het begin van het schooljaar.

... je op het einde van het schoojaar je schoolkeuze nog niet hebt gemaakt?
Als je op 30 juni je niet definitief herinschrijft, moet je die dag de laptop indienen. Bevestig je vóór
7 juli of na 16 augustus toch je herinschrijving, dan krijg je je eigen laptop weer mee naar huis.

... je de laptop verliest?
Je zal een nieuw toestel moeten aankopen zonder korting, dus 516 euro.
Bij een afbetalingsplan zal ook nog de restwaarde van het verloren toestel moeten betaald worden.

... je laptop gestolen wordt?
Diefstal is mee opgenomen in de garantie MAAR dan moet de diefstal buiten de schoolmuren, met
braak én onder bedreiging gebeurd zijn en er moet een PV van de politie zijn. Als dit het geval is,
krijgt je een nieuw toestel na betaling van een forfaitair bedrag van 39 euro.
Als de diefstal niet onder bovenvermelde omstandigheden gebeurde, wordt deze beschouwd als
verlies en volgen we dus de optie zoals beschreven in het vorige punt.

... je zelf nog een goede laptop hebt?
Helaas laten wij geen eigen toestellen toe. Heb je hier toch een vraag over, dan richt je je tot de
directie (griet.wens@sintclara.kobart.be) én de ICT-coördinator (nick.bogaerts@sintclara.kobart.be).
Eigen toestellen hebben heel wat nadelen voor jezelf én voor een vlotte schoolwerking.
• Je moet zelf zorgen voor de benodigde software. Academic Software kan je hierbij helpen.
Met je schoolaccount heb je gratis toegang tot een aantal softwareprogramma’s.
• Je staat zelf in voor de herstelling bij een defect. Noch de school, noch Signpost voorziet
enige service.
• Je staat ook zelf in voor een vervangtoestel bij een defect.
• Je dient het toestel elke dag mee naar school te brengen. Zorg er dus voor dat het geen
toestel is dat door meerdere gezinsleden gebruikt wordt en dat het dermate stevig is dat
het dagelijks transport aankan.

... opmerking
Bovenstaande regels gelden niet voor de leerlingen van de derde graad die volgend schooljaar
tegen gebruiksvergoeding een laptop ter beschikking gesteld krijgen. Bij school verlaten stopt de
gebruiksvergoeding en storten we de waarborg terug.
Bij verlies rekenen we de kost van een nieuw toestel aan.
Bij diefstal volgen we wel dezelfde procedure, maar vervalt de kost van 39 euro.
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Wat is inbegrepen in de garantie?

In de garantie is inbegrepen:
• 4 jaar kosteloze herstellingen
Signpost staat in voor het herstellen van hardwaredefecten.
De ICT-dienst van onze school staat in voor het oplossen van softwaredefecten. Vaak zal dit
bestaan uit het re-imagen (opnieuw installeren) van je toestel. Alle gegevens opgeslagen
op de laptop zelf, gaan dan verloren. Opslaan in de cloud is dus een must!
• oplossingen voor het defect op school of tijdens vakanties bij de leerling thuis. Dit laatste
enkel door Signpost, niet door de school. Tijdens schoolvakanties kan er uiteraard geen
vervangtoestel vanuit de school meegegeven worden.
• ook garantie op de batterij. Indien de batterij minder dan 70% rendement haalt, wordt deze
kosteloos vervangen.
Als de laptop defect of beschadigd is binnen de garantietermijn, breng je de laptop naar de
ICT-helpdesk bij het onthaal.
Voor het herstellen van schade als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die niet kan
worden toegeschreven aan externe factoren (bv. val, vochtschade, vandalisme…) vraagt Signpost
geen vergoeding. Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.
Wanneer de schade aan de laptop te wijten is aan externe factoren zoals schade door een val, een
breuk van het beeldscherm door te veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme, dan
wordt een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 39 euro. Ook als je kan aantonen dat de schade
de schuld is van een derde, blijf je verantwoordelijk voor het betalen van de herstelprijs. Je moet de
schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde.
Opgelet: De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade en schade aan je bril. Alle materiële
schade – dus ook die aan laptops – kan niet verhaald worden op de schoolverzekering!
Opgelet: Laat het toestel nooit door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die niet via
Signpost of de ICT-helpdesk op school gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen.
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Waar en wanneer meld je een defect?

Bij problemen, vragen of melding van een defect ga je tijdens de pauze naar de ICT-helpdesk bij
het onthaal. Bij hoogdringendheid kan de leerkracht toestemming geven om tijdens de les langs te
gaan.
Zorg ervoor dat voor afgifte van je toestel je alle gegevens in the cloud (OneDrive) hebt opgeslagen!!
De ICT-medewerker zal bepalen of het om een hardware- of softwareprobleem gaat. Als het
probleem niet meteen verholpen kan worden, krijg je een vervangtoestel in bruikleen.
Defecten die je vaststelt na de schooluren (na 16.30u) kan je niet meer aan de ICT-medewerkers
melden. Begeef je de volgende dag naar het onthaal.
Voor een defect tijdens de schoolvakanties contacteer je rechtstreeks Signpost. De werkdag volgend
op de melding van het probleem neemt een technicus van Signpost contact met je op.
Signpost
Wolfsakker 5a
9160 Lokeren
+32 3 327 30 75
e-mail: helpdesk@signpost.be
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Wanneer en hoe wordt de laptop ingezet in het dagelijkse schoolleven?
• De laptop wordt in de klas – steeds in samenspraak met de leerkracht - gebruikt en daar
beschouwd als extra leermiddel naast het gebruikelijke werkboek. De laptop vervangt
dus niet het boek maar wel enkele andere vaste leermiddelen (bv. rekenmachine, bijbel,
woordenboek …).
• De laptop, al dan niet met oortjes, mag ook ingezet worden tijdens uren studie, de
avondstudie en de klas begeleid leren voor schoolse taken, in samenspraak met de
toezichthoudende leerkracht.
• De laptop mag ook ’s middags gebruikt worden in lokaal C004 of C006.
• De laptop mag nooit op de speelplaats gebruikt worden!
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Hoe moet je voor de laptop ‘zorgen’? Hoe ga je er correct mee om?

• Je bent verantwoordelijk voor je eigen laptop. Je wordt verwacht zorg te dragen voor je
toestel en geeft het niet door aan anderen.
• Wanneer je de laptop niet gebruikt, zit hij in de meegeleverde beschermhoes.
• Je laptop en hoes worden voorzien van een blanco naametiket. Je vult dit etiket duidelijk
in en verwijdert het niet. Bij verlies of onleesbaarheid van het etiket kan je aan het onthaal
een nieuw verkrijgen.
• Het is niet toegestaan om je laptop verder te personaliseren met andere “versieringen”
(bv. stickers).
• De laptop wordt elke dag met een volle batterij meegebracht naar school. Als de laptop
thuis onvoldoende opgeladen wordt, zal je het toestel die dag niet verder kunnen
gebruiken. Laptops mogen namelijk op school niet opgeladen worden. Vergeet je het toch
eens , dan voorzien we een aangepaste maatregel.
• Op school kan de laptop tijdens de pauzes veilig opgeborgen worden in een afgesloten,
gemeenschappelijke ruimte. ’s Avonds moet je de laptop weer mee naar huis nemen.
• Je voorziet bij je laptop één set oortjes of hoofdtelefoon. Een muis of numeriek klavier
is geen vereiste. De oortjes of de hoofdtelefoon moet je ook elke dag bij hebben voor het
geval je audio- of video-opdrachten krijgt.
• Belangrijke data worden steeds opgeslagen in de cloud (OneDrive). De school kan nooit
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke software of data. Je bent
dus zelf verantwoordelijk voor de back-up van deze programma’s en gegevens.
•

Interne hardware mag niet gewijzigd worden.

• De laptop is standaard uitgerust met een antivirusprogramma dat automatisch elk
bestand controleert op virussen. Indien het programma een virus detecteert, waarschuw
je altijd de leerkracht. Aan de instellingen van het antivirusprogramma mogen geen
wijzigingen aangebracht worden.
• We verwachten dat je je wachtwoord strikt geheim houdt, het aan niemand meedeelt en
niet laat rondslingeren.
• Je mag je laptop binnen de school niet gebruiken voor het maken van audio- en
video-opnames tenzij een leerkracht je daartoe opdracht geeft.

• Je weet dat de school kan zien welke sites je op school bezoekt. Bij vermoeden van
misbruik zullen de logbestanden gecontroleerd worden met respect voor je privacy.
• De school behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te
beperken zoals toegang tot bepaalde sites of digitale platformen.
• Het draadloze netwerk is beschikbaar. Dat is makkelijk en dat kan zo blijven, zolang
iedereen op een faire manier daarmee omgaat.
• Wij volgen de Belgische wetgeving wat betreft auteursrecht (kopiëren en downloaden
van films, muziek en software), de wet op privacy, hacking en alle andere vormen van
computermisbruik. Het is dus verboden:
- grote bestanden te downloaden,
- schadelijke pakketten met kwaad opzet te verzenden,
- iets onwettelijks of onfatsoenlijks via het netwerk te doen,
- berichten anoniem of onder een andere naam te versturen…
Kortom, iets te ondernemen dat schade aan het netwerk aanricht, het gebruik ervan
door anderen hindert of de rechten en privacy van anderen schendt.
• Het bekijken van pornografische, racistische, gewelddadige, discriminerende en andere
deontologisch niet verantwoorde sites is verboden.
•

Sociale media kunnen de leerling op sommige momenten af- en verleiden. Toch stelt onze
school geen specifieke beperkingen in. Wijs omgaan met (sociale) media is de enige juiste
oplossing. Wij leren onze leerlingen een aantal mediawijze skills aan en spreken grenzen
met hen af. Toch is ook toezicht houden, zowel thuis als op school, zeker geen overbodige
luxe. Het is duidelijk dat ouders en school tijdens dit leerproces belangrijke partners zijn.

• Alle niet-pedagogische games zijn binnen de school verboden. Dit geldt zowel voor
internetgames, LAN-games…
• Bij het gebruik van de netwerk- en internetdiensten respecteer je de netiquette. Op welke
wijze je ook met andere mensen in contact komt (bv. e-mail, forum, chat…), je blijft te allen
tijde beleefd.
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Nog vragen?

In deze brochure gaven we je heel wat informatie. Heb je toch nog vragen, dan kan je ons telefonisch
bereiken op 014 67 85 72 of mailen naar;
ict@sintclara.kobart.be
boekhouding@sintclara.kobart.be
griet.wens@sintclara.kobart.be
De firma Signpost is steeds te bereiken op +32 3 327 30 75 of via info@signpost.be.
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Op naar een boeiende digitale toekomst voor al onze jongeren!

