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Beste ouder
Beste leerling
De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan
de digitale competenties van toekomstige studenten en werknemers.
Dankzij Digital Skills Boost@SFC garanderen we dat onze leerlingen klaar zullen zijn voor
deze uitdagingen. De aankoop van een persoonlijke laptop staat centraal in onze aanpak.
Onze visie is simpel:
• Wij verzoenen onderwijstraditie en technologische innovatie
• De combinatie van traditionele leermiddelen en laptop geeft een boost
aan het leerrendement van iedere leerling
• Wij werken zo nog meer op maat van de leerling (differentiatie)
In dit document leggen we uit hoe wij de zaken aanpakken om elke leerling te laten
uitgroeien tot de beste digitale versie van zichzelf.
Heb je toch nog vragen dan kan je steeds terecht bij de IT-ploeg of de directie.
Zij zullen je graag te woord staan.

Het schoolteam
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01. O N Z E V I S I E I N E E N N O T E N D O P

1.0 Wij zijn niet…
Wij zijn niet ‘de school met de laptop’. Dit betekent concreet dat een jongere op het SFC niet van het eerste tot het laatste
uur, van de eerste minuut van de les tot de laatste op het scherm zal zitten turen. In onze pedagogische visie is de laptop een
middel, geen doel. Wat dat concreet betekent, kan je hieronder lezen.

1.1 De laptop ondersteunt het leerproces
De laptop is geen doel op zich. Het is een ideaal middel om het leerproces altijd en overal te ondersteunen:
•

De laptop wordt op het SFC ingezet voor leertrajecten op maat (differentiatie): leerlingen zullen in heel wat gevallen
thema, niveau van uitdaging, tempo en mate van ondersteuning kunnen kiezen
•

Enkele mogelijke concrete voorbeelden:
• Een luisteroefening in een persoonlijk traject kan op eigen tempo verwerkt/beluisterd worden, ook thuis
• Leerlingen kunnen kiezen of ze ondersteuning van de leerkracht willen of bijvoorbeeld via een instructiefilmpje
aan de slag gaan (‘flip the classroom’ principe)
• Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben kiezen uit de digitaal aangeboden oefeningen de moeilijkste reeks
• Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, hebben permanent de juiste remediëringsoefeningen ter
beschikking en krijgen correctie én feedback via het digitale platform
• Digitaal samenwerken bij groepswerk kan zowel in de les als op afstand, je verplaatsen is niet altijd meer nodig
• …

•

Kunnen kiezen hoe (snel) je leert, verhoogt de motivatie van de leerling

•

De leerkracht krijgt in dit soort gedifferentieerde leertrajecten meer tijd voor persoonlijke, groeigerichte feedback
en coaching van de leerling

•

Dankzij leertrajecten op maat kunnen leerlingen ook in groepswerk elkaar beter helpen en ondersteunen:
samen leren wordt dan een (normaal) feit

•

De laptop is in ons systeem permanent beschikbaar, langer dan een kwartier voor een eventuele ruil bij defect zal
de leerling de laptop niet moeten missen. Het risico op lesverlies door een defecte laptop is dus minimaal

•

De laptop is een persoonlijk toestel en kan dus ook mee naar huis genomen worden: de ondersteuning van het leerproces
gaat zo thuis ook verder

•

…
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1.2 Onmisbare digitale competenties
In de vernieuwing van het secundair onderwijs staat het verwerven van digitale competenties centraal. Slechts één voorbeeld
om dit te illustreren: op het einde van de eerste graad zal elke leerling in staat moeten zijn om op een eenvoudige manier te
programmeren. Die stevige verwachtingen zullen zich doortrekken in de hogere jaren. Dit is het zogenaamde ‘computationeel
en probleemoplossend denken’. Andere voorbeelden:
•

Gebruik van algemene online toepassingen en software: o.a. Office 365 met inbegrip van One Drive, Word, Powerpoint,
Excel, Teams, enzoverder

•

Gebruik van specifieke apps (applicaties) in functie van beter begrip van de leerstof

•

Correct gebruik van apps (bijvoorbeeld: social media)

•

Digitale en andere bronnen beoordelen op hun juistheid

•

In staat zijn om vlot alle vormen van nieuwe technologie met een minimum aan opleiding te integreren in het leerproces

•

Digitaal leren samenwerken (o.a. via One Drive, Smartschool, enzoverder)

•

…

1.3 Digitale gelijkheid op school
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Dit toestel kan aangekocht worden via de school met een
uitzonderlijk garantie- en servicepakket van 3 jaar tot zelfs 6 jaar. Waarom hetzelfde toestel voor iedereen:
•

Iedereen met hetzelfde toestel schept een sfeer van gelijkheid onderling, een belangrijke Franciscaanse pijler

•

Op deze manier wordt de digitale kloof gedicht: alle leerlingen krijgen toekomstgericht maximale kansen
(hoger onderwijs, arbeidsmarkt)

•

Hetzelfde toestel in de klas garandeert een vlotter lesverloop: immers, technische verschillen tussen toestellen leiden
vaak tot verschillende snelheden in de klas, uiteenlopende vragen en problemen waar leerkracht of leerling geen direct
antwoord op hebben, enzoverder

•

Omgekeerd: met gelijke toestellen kunnen leerkrachten en leerlingen elkaar wel helpen in het samen leren

•

Ook in de geboden service bij hapering of defect van de laptop zal er geen verschil zijn: een laptop aangekocht via de
school die hapert tijdens de les wordt binnen het kwartier omgeruild voor een werkend exemplaar (en de eigen laptop
wordt uiteraard snel hersteld)

•

Het toestel op zich is een stevig businessmodel: dat is belangrijk omwille van de vele verplaatsingen en intensief gebruik
van de laptop

•

Dit alles garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen

Louter technisch zijn er nog meer voordelen aan de SFC laptops:
•

Sterke ingebouwde WIFI aangepast aan het dataverkeer op school

•

Beschikbaarheid van een standaard ‘image’ voor het toestel (met alle nodige software en instellingen voor
het gebruik op school), enzoverder. Dit garandeert een snelle herinstallatie bij defecten

•

…
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1.4 Kostenbewuste aanpak
De laptop is een bijkomende kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken. De besparingen in
kwestie realiseren zich natuurlijk niet allemaal alleen in het eerste jaar. Van het 1ste t.e.m. het de 7de jaar zullen er
besparingen zijn:
•

Minder kopieën door extra materiaal digitaal ter beschikking te stellen

•

Voorkeur voor online cursussen i.p.v. papieren handboeken

•

Herwerking van eigen cursussen van leerkrachten naar interactieve PDF-cursussen

•

Gebruik van apps waar mogelijk i.p.v. atlassen, achtergrondmateriaal, enzoverder

•

Aankoop grafisch zakrekenmachine vervangen door een eenvoudig zakrekenmachine in combinatie met grafische apps

•

Smartschool nog meer stimuleren als leer- en werkplatform

•

…

Ook in de aanpak van de rekeningen op school doen we een inspanning. In augustus betaalt men traditioneel een voorschot
voor de boeken van 150 euro. Vervolgens zal de school zelf in september géén rekening sturen én daarna 8 maandelijkse
rekeningen (in plaats van de huidige 3 rekeningen) en een eindafrekening in juni. Op die manier houden we alles betaalbaar
en overzichtelijk.

1.5 Communicatie en bereikbaarheid
Onze deur staat open voor alle mogelijke vragen over Digital Skills Boost @ SFC.
Onze IT-coördinatoren zijn permanent bereikbaar via ICT@sfc.be
Ook via Smartschool (berichtensysteem) kan je hen bereiken:
Yves Smeets, Thom Van Sas, Alice Beliën, Inge Symons, Marc Sannen.
Zij hebben elk hun eigen specialiteit maar functioneren ook als team in Digital Skills Boost @ SFC.
Vandaar dat leerlingen ook altijd live terecht kunnen in het IT lokaal (lokaal A123).
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02. D E L A P T O P

2.0 HP Probook 445
Dit is een toestel uit de business range dat ook aan militaire specificaties voor de behuizing voldoet (MIL Spec 810 g).

Ryzen 5 processor (5600U)
De Ryzen5 processor is een zeer bewuste keuze om de prijs van het toestel zo laag mogelijk te houden. De meerprijs
van een snellere processor is moeilijk te verantwoorden aangezien het SFC bijna uitsluitend cloudtoepassingen
gebruikt die zeer weinig rekenkracht vergen van dit toestel. De Ryzen5 is krachtig genoeg voor alle applicaties die
doorheen de schoolcarrière van de leerling gebruikt zullen worden. Laat u dan ook niet verblinden door het
processortype. Doordacht testwerk en praktijkervaring leerden ons dat hier absoluut geen noodzaak bestaat voor
een snellere processor, ondanks de hardnekkige perceptie. Het is vooral het type harde schijf dat een opmerkelijk
betere performantie kan geven.

HD 720p webcam integrated + micro
De camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen.
De micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te nemen.

14” diagonaal FULL HD LED-backlit anti-glare
Hier is bewust gekozen voor een formaat dat de middenweg vindt tussen grootte en mobiliteit, rekening houdend met het
gewicht en de plaats op een bank in de klas. Anti-glare om de weerkaatsing van het zonlicht in het scherm te beperken
en het comfort van de leerling te verhogen. De resolutie van het 13.3” scherm zorgt voor een aangename en scherpe
kijkervaring.

8 Gb, 3200 Mhz, DDR4 RAM geheugen
8 Gb werkgeheugen is meer dan voldoende om een vlotte simultane werking van een gemiddeld aantal toepassingen
te garanderen. Daarnaast verzekert deze hoeveelheid geheugen een optimale werking van specifieke programma’s.
Met 8 Gb en de nieuwste DDR4 technologie is de laptop ook klaar voor applicaties die in de toekomst geïnstalleerd
zullen moeten worden.

256 GB SSD harde schijf
Het effect op de prestaties van de laptop dankzij een SSD is niet te onderschatten. Het comfort voor de gebruikers stijgt
exponentieel. Het energieverbruik daalt en de batterij gaat langer mee. Het gewicht van de laptop daalt.

WiFi
Sterke ingebouwde Wifi dankzij Wlan Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) AC, Bluetooth, Full gigabit
Ethernet.

Windows 11 Pro
De recentste versie van het besturingssysteem van Microsoft. De door ons ict-team voorgeconfigureerde versie is perfect
te beheren en te beveiligen. De laptop moet immers zo veel mogelijk operationeel zijn en de onderhoudsperioden
moeten beperkt worden tot een minimum.
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Microsoft Office 365
Iedere leerling krijgt een licentie voor het meest recente Microsoft Officeproduct. Hiermee kan Office geïnstalleerd
worden op maximaal 5 toestellen. Daarnaast omvat deze licentie 1 TB opslagruimte op OneDrive.

Overige specificaties
audio
webcam			
batterij
toetsenbord
touchpad		
HDMI
USB
besturingssysteem
gewicht

ingebouwde luidsprekers
ingebouwde 720p webcam
autonome batterij: 16,1 uur (gebaseerd op Mobile Mark 2014 benchmark test)
Belgisch azerty
multi-touch touchpad
ja, full size
3x USB 3.1 USB-C
Microsoft Windows 11 Pro Nederlandstalig
1,4 kg

2.1 Garantie, service en bescherming
2.1.1 3 jaar garantie ‘Next Business Day on Site’
Vanaf het moment van aankoop van het toestel geldt bovenstaande garantie. Dit houdt in:
•

Drie jaar effectieve garantie op toestel en batterij, uitbreidbaar tot 6 jaar mits betaling van een maandelijkse servicekost
na 3 jaar (zie verder)

•

Herstelling van de laptop op school of thuis binnen de 1 à 2 werkdagen
•
•

Dus niet slechts ‘binnen een redelijke termijn’ zoals de wet voorziet
Geen verplaatsing nodig voor ouders/leerling

•

Extra dienst van de school: reservetoestel tijdens de herstelling (ook als de schade door eigen fout is gebeurd!)

•

Deze garantie geldt ook in het weekend en in de vakantie: in dat geval kan je bij de leverancier terecht (zie verder
‘Gegevens leverancier’).

Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar dit garantiepakket om leerling, ouder en leerkracht zo weinig mogelijk zorgen
te geven. Dit is absoluut noodzakelijk om de goede werking van de school én de les te kunnen garanderen, gedurende de
volledige loopbaan van de leerling.

2.1.2 ‘Zes jaar garantie’
Technisch gezien kan men niet spreken van zes jaar garantie. Het is echter mogelijk om na 3 jaar de service- en
garantievoorwaarden te verlengen met nog eens 36 maanden. Voor een lager bedrag per maand kan de leerling hetzelfde
toestel dus nog eens drie jaar houden zonder zorgen. Op die manier kan een laptop die je in het eerste jaar aankoopt 		
zes jaar zorgeloos in gebruik zijn op het SFC.
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2.1.3 Hulp bij defect
2.1.3.1 Eerst service op school
Tijdens de schooluren brengt de leerling de laptop binnen bij het IT-team op school. Er wordt onmiddellijk een inschatting
gemaakt van het probleem. Ofwel gebeurt er een snelle herinstallatie van de laptop via een zogenaamde ‘image’, ofwel krijgt
de leerling een reservetoestel en gaat dadelijk terug naar de les.
Let op: bij het ‘herinstalleren’ gaan bestanden die lokaal op de laptop bewaard zijn verloren. Alle vormen van persoonlijke of
andere bestanden moeten bewaard worden op One Drive of Smartschool. De school is dus niet verantwoordelijk voor
verloren bestanden.
2.1.3.2 Herstelling binnen garantie
Schade ten gevolge van normaal gebruik van de laptop en die niet het gevolg is van ‘externe factoren’ (een val, vochtschade,
vandalisme…) wordt altijd gratis hersteld.
2.1.3.3 Herstellingen buiten garantie: éénmaal gratis!
Schade door externe factoren (een val, vochtschade, vandalisme,…) wordt éénmaal per jaar gratis hersteld. Voor een tweede
schadegeval veroorzaakt door externe factoren tijdens dat schooljaar wordt de effectieve herstelkost aangerekend.
Let op: ook als de leerling kan aantonen dat de schade de schuld is van een derde blijft de leerling verantwoordelijk voor het
betalen van de herstelprijs. De leerling moet de schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde (bijvoorbeeld
via de eigen familiale verzekering). De school komt hier dus niet in tussen.
2.1.3.4 En tijdens de vakantie of het weekend?
Tijdens de vakantie of het weekend neemt de leerling contact op met:
Leermiddel (Signpost):
E-mail: Techniekers@signpost.be
Telefoon: +32 (0)15 70 41 86
Indien je niet per mail of telefoon kan geholpen worden, zullen zij verder bespreken wat de mogelijkheden zijn.

2.1.4 Stevige hoes inbegrepen
Een hoogwaardige hoes is voorzien om schade zoveel mogelijk te beperken. Deze zit in de huurprijs inbegrepen.

2.1.5 Lockers
Elke leerling beschikt over een veilige locker die met een app kan geopend worden. Kostprijs 15 EUR per jaar. De locker is
groot genoeg om bv. een turnzak, boeken in op te bergen.
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03. V E E L G E S T E L D E V R A G E N

3.0 Wat betaal je voor de laptop?
Die vraag kent verschillende antwoorden, afhankelijk van de opties die je kiest én mogelijk combineert:
•

Optie 1: de laptop 36 maanden houden of 72 maanden

•

Optie 2: de laptop op het einde van elke cyclus terugverkopen aan de firma of niet

•

Optie 3: de laptop in 1 keer betalen of niet

Optie 1:
•

Huurkoop op 36 maanden, met maandelijkse betaling via domiciliëring: 21,95 euro /maand

•

Na 36 maanden kiezen voor verlenging van service/garantie tot 72 maanden 8 euro/maand

Optie 2:
•

Na 36 maanden de laptop verkopen aan de firma tegen 16 procent van de aankoopprijs: je ontvangt 115,04 euro voor de
laptop

•

Na 72 maanden de laptop verkopen aan de firma: je ontvangt minimaal 30 euro voor de laptop

Optie 3:
•

Je betaalt de laptop in 1 keer (met bijbehorende service en garantie): 719 euro

3.1 Hoe verloopt de aankoop?
Je dient je laptop nog online te registreren via https://byod-shop.signpost.eu/login met als code 2022529330. Via deze
website kan je kiezen voor aankoop of huur. Het toestel wordt op school geleverd en de eerste week van september ontvang
je je toestel. De eerste opstart wordt samen met onze IT coördinatoren gedaan zodat je dadelijk goed vertrokken bent met je
nieuw toestel.
Let op: het SFC maakt helemaal geen winst op deze toestellen. De enige winst voor het SFC is jullie leerwinst!

3.2 Hoe betalen?
3.2.1 Maandelijks, via domiciliëring
De betaling van het maandelijkse huurbedrag zal via een domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten
zo laag mogelijk te houden.
Je loopt geen enkel risico. Leermiddel houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst.
Daarnaast kan je tot 8 weken nadat de huurgelden van je rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. Je krijgt het
ingehouden bedrag dan meteen terug van je bank.

3.2.2 In 1 keer
Je betaalt bij ontvangst van de laptop in 1 keer de totale prijs. Deze bedraagt 719 euro. Je kan een factuur krijgen op
eenvoudige vraag. Het spreekt voor zich dat in de opgegeven prijs ook dezelfde service en garantie gedurende 36 maanden
inbegrepen is.
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3.3 Mag je zelf een laptop aankopen?
In principe mag je identiek dezelfde laptop (zie punt 2: HP Probook 445 met dezelfde specificaties) aankopen als
degene die de school aanbiedt. We raden dit echter sterk af. Hier zijn namelijk een hele reeks nadelen aan verbonden:
•

Je hebt slechts de fabrieksgarantie: 2 jaar en meer dan waarschijnlijk slechts 6 maanden garantie op de batterij

•

Je hebt geen service op school: de IT dienst van de school komt niet tussen bij hapering of defect van de laptop

•

Je hebt enkel de standaard service van de winkel/leverancier: je moet zelf je laptop daar binnenbrengen en meer dan
waarschijnlijk ben je de laptop voor een standaard defectje meerdere dagen kwijt

•

Je loopt dus vaak het risico om niet mee te kunnen in de les, immers, je hebt ook geen recht op een vervanglaptop van
de school terwijl de jouwe in herstelling is

•

Je moet de aankoop van besturingssysteem en software zelf doen

•

Je moet de installatie van dit alles zelf doen

•

Je hebt geen ondersteuning of service tijdens de vakanties of het weekend

•

Je hebt geen diefstal- of schadeverzekering

•

…

Het spreekt voor zich dat dit louter een advies is dat geen afbreuk doet aan uw vrije keuze als ouder/leerling’

3.4 Wat als je na september instroomt?
•

De driejarige cyclus (en dus ook de garantie) van een laptop begint wanneer de school het ganse lot aankoopt in september.
Als ‘instapkost’ betaal je dus de reeds verlopen betaaltermijnen van dat schooljaar. De achterliggende gedachte is dat je
gelijkloopt met de andere leerlingen, wanneer het over een ongebruikt toestel gaat. M.a.w. je betaalt de volledige prijs
van het toestel.

•

In andere gevallen wordt er een toestel van een schoolverlater overgenomen aan het restsaldo. Je betaalt dus gewoon
de resterende huurprijs verder. De beschikbaarheid van zulke toestellen kunnen wij niet vooraf garanderen.

We zoeken steeds naar de beste oplossing voor jou!

3.5 Wat als je de school vroegtijdig verlaat?
3.5.1 Behoud van het toestel
Indien je het toestel wenst te behouden, dan betaal je onmiddellijk en integraal de resterende huurprijs.
Je kan dus niet maandelijks verder betalen.

3.5.2 Inlevering van het toestel
Je levert de laptop onmiddellijk in op school. Je betaalt een vergoeding die afhankelijk is van het moment dat je het toestel inlevert:
•

100 euro in schooljaar 1

•

75 euro in schooljaar 2

•

50 euro in schooljaar 3
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3.6 Wat bij diefstal van het toestel?
Wordt je toestel gestolen (door een inbraak of onder bedreiging) dan is het belangrijk dat je een proces-verbaal laat opstellen.
Dit proces-verbaal lever je in bij de school of Leermiddel. In dat geval krijg je een gelijkaardig toestel en betaal je een franchise
van 150 euro. De looptijd en afbetalingen van het toestel lopen wel gewoon verder.

3.7 Wat bij verlies van het toestel?
Verlies je je toestel (zonder inbraak of bedreiging), dan kan je mits betaling van 80 procent van de resterende huurprijs
van het toestel een gelijkaardig toestel krijgen. De looptijd en afbetalingen van het toestel lopen wel gewoon verder.

3.8 Mag je de SFC laptop zelf laten herstellen?
Neen, je verliest dan alle recht op garantie en service.
De herstellingsvoorwaarden zijn trouwens zodanig gunstig dat dit weinig zin heeft.

3.9 Welke software staat op de laptop?
De school voorziet standaard het besturingssysteem en de belangrijkste programma’s die je nodig hebt: Windows 11, Office
365, antivirus, … Ook wordt er een tool voorzien die van op een afstand de ‘gezondheid’ van het toestel monitort.
Op die manier kan een mogelijk komend defect snel opgespoord worden.

3.10 Is er een muis of hoofdtelefoon inbegrepen?
Neen. Hiervoor zorg je best zelf.

3.11 Waarvoor mag de laptop gebruikt worden?
De laptop mag vrij gebruikt worden. Toch mogen je eigen bestanden of programma’s de goede werking van de laptop niet
verhinderen. Wel opletten: alle bestanden die je eventueel lokaal opslaat (of programma’s die je extra installeert) op de laptop
gaan verloren bij het herinstalleren van de laptop bij defect (zie hoger).
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04. A L G E M E N E G E B R U I K S A F S P R A K E N

4.0 Zorgzaam omgaan met de laptop
De laptop wordt vervoerd en gebruikt in de meegeleverde hoes. Dit voorkomt beschadigingen. Je laat je laptop ook nooit
onbewaakt achter. Tijdens de pauzes wordt de laptop niet op de speelplaats gebruikt, maar berg je hem op in je persoonlijke
locker. En je sluit natuurlijk je locker. Op alle andere momenten volg je de instructies van de leerkracht op wat betreft het gebruik
van de laptop. De leerkracht beslist.
Dagelijks kom je met een volledig opgeladen laptop naar school. De laptop wordt niet verder opgeladen op school.
Immers, met een voldoende opgeladen batterij zullen de laptops het een normale lesdag volhouden.
Ook belangrijk: wij voorzien je laptop van een persoonlijk etiket dat niet mag verwijderd worden.
Tijdens studie-uren, kan je gebruik maken van de laptop in functie van bepaalde lesopdrachten. Vrij surfen kan enkel als
de toezichthoudende leerkracht hiermee instemt.

4.1 Correct omgaan met social media en dergelijke
Social media en andere digitale mogelijkheden zijn een vast gegeven in de maatschappij. Het is belangrijk om er op een correcte
manier mee te leren omgaan. Onze leerlingen krijgen hierin de nodige lessen. Het komt er op neer dat privacy van mensen moet
gerespecteerd worden. Ook ons pedagogisch project moet gerespecteerd worden. Beledigingen, bedreigingen, pesterijen en
dergelijke kunnen niet door de beugel. Wij verwachten ook dat de ouders deze normen van opvoeding mee ondersteunen.

4.2 Correct starten en werken met bestanden/wachtwoorden
Inloggen op je laptop is gemakkelijk. De laptop heeft standaard één account, identiek voor zowel leerlingen als ouders.
Het account heeft administratorrechten. Dat betekent dat je volledige rechten hebt op je laptop.
Tijdens de eerste lessen krijg je ook de nodige startersuitleg: opstart van de laptop, inloggen op je account, werken met
One Drive, het correct bewaren van bestanden, aanmelden op het wifinetwerk, de ‘basics’ van ons digitaal leerplatform
(Smartschool), enzoverder.
Een heel veilige manier van bestanden bewaren is alles online zetten: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet
defect. SFC biedt je online opslagruimte via Smartschool en via “Onedrive voor bedrijven”. In de klas zal je uitleg krijgen hoe
je hiermee moet werken. De grootte van deze opslagruimte is ruim voldoende voor elk normaal gebruik.
Extra aandacht vragen we ook voor sterke wachtwoorden en een juiste manier om ze te onthouden. Ook dit wordt in de lessen
uitgelegd. Mocht je op een bepaald moment toch een wachtwoord vergeten (Smartschool of Office 365-account), dan kan
de IT dienst je hiermee verder helpen.
Ook voor andere vragen kan je steeds terecht bij de leerkrachten of het IT-team.
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05. D O ’ S A N D D O N T ’ S

5.0 Examens of toetsen met de laptop
De leerkracht beslist of de laptop gebruikt wordt. Zorg ervoor dat je de week voor het examen test of je laptop nog naar
behoren werkt (opstartprocedure, nodige programma’s/software). Als je twijfelt over de werking, laat je desnoods je laptop
herinstalleren door het IT-team van de school. Voer ook nog een laatste controle uit de morgen van het examen zelf. En vergeet
niet je batterij op te laden.

5.1 Laptophygiëne
Sluit je laptop regelmatig effectief af. Dus niet alleen dichtklappen. Daarbij zorg je er ook voor dat je alle geopende programma’s
en tabbladen eerst afsluit. Laat ook niet teveel tabbladen of documenten tegelijk openstaan, dit vertraagt onnodig de werking
van de laptop. En als de laptop updates wil uitvoeren: stel dit niet te vaak uit. Hoe langer je het uitstelt, hoe langer het duurt.
Het spreekt voor zich dat je de updates best niet laat uitvoeren tijdens de les, een taak, toets, …

5.2 Laptopdooddoeners
•

Een pen tussen laptop en klavier laten liggen en dichtklappen

•

Een open flesje water langs de laptop laten staan

•

De laptop vervoeren zonder hoesje

•

…

5.3 Niet doen
•

Je laptop op de speelplaats meezeulen of ermee aan de slag gaan op de speelplaats: de laptop hoort in je locker

•

De laptop in de studiezaal gebruiken om (luidruchtige) spelletjes te spelen, flauwe Youtube filmpjes te kijken, enzoverder:
je gebruikt de laptop functioneel voor taken, voorbereidingen en dergelijke

•

De laptop hoort niet thuis in de eetzaal langs je lunch. Enkel als de eetzaal gebruikt wordt als les- of werkruimte en
de leerkracht je toestemming geeft, gebruik je daar de laptop

•

De laptop in de leskeukens: je zet hem niet bij het fornuis, de voedingswaren, de spoelbak en dergelijke.
Je zet de laptop op de lestafels

•

De laptop in het leslokaal: je gebruikt de laptop pas als de leerkracht daartoe de instructie geeft. Een flesje water,
ook al is het gesloten, laat je niet langs de laptop staan. Dat flesje hoort in je boekentas
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06. I N E E N N O T E N D O P

Hieronder vatten we de belangrijkste punten van Digital Skills Boost @ SFC samen. Deze samenvatting
vervangt noch de uitgebreide beschrijving noch de huurovereenkomst: beide moeten gelezen worden
om een correcte weergave te krijgen van de inhoud en voorwaarden van ons project.

6.0 Welk toestel?
•

HP Probook 445

•

Ryzen5 - 5600U – 8GB RAM – 256 GB SSD – 13,3” HD-scherm

•

Incl. software en antivirusprogramma

6.1 Prijs en betaling
•

Huurkoop
• Maandelijks (36m) zonder waarborg of voorschot: 21,95 euro

•

Aankoop
• 719 euro

6.2 Service
•

Herstellingen onder garantie: gratis
• Ten laatste volgende werkdag herstelling of identiek vervangtoestel
• 7/7: ook weekends en vakanties
• Ter plaatse: op school of thuis

•

Herstellingen buiten garantie: 1x/schooljaar gratis
• Voorwaarden: idem herstellingen onder garantie

•

Diefstal
• Met braak of onder bedreiging + aangifte politie: identiek toestel + franchise van 150 euro

•

Verlies
• Bij maandelijkse betaling: nog 80% van de resterende huur te betalen
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6.3 Wat na 36 maanden?
•

Toestel behouden
• + nieuw toestel voor de volgende 36m

•

Toestel terug naar Leermiddel aan 16% van de aankoopprijs incl. BTW (= 115,04 euro)
• + nieuw toestel voor de volgende 36m

•

Toestel behouden en de volgende 36m verder gebruiken met maandelijks
servicecontract
• 8 euro/maand
• Dezelfde service als de eerste 36m

6.4 Wat na 72 maanden?
•

Toestel behouden

•

Toestel terug naar Leermiddel aan 30 euro

6.5 Inning
•

Aankoop: éénmalig (factuur)

•

Huurkoop: 36 maanden (geen factuur)
• Via Leermiddel
• Bij niet-betaling:
• Herinnering via SMS en mail
• + 10d: telefonisch contact Leermiddel - ouders
• + 10d: aangetekend schrijven (+ 10 euro)
• Kan leiden tot stopzetting huurovereenkomst en inbeslagname laptop

6.6 Wat als je de school vroegtijdig verlaat?
•

Aankoop: het is je eigen toestel

•

Huurkoop
• Keuze voor leerling/ouders
• Toestel behouden + resterende huur wordt in één keer betaald
• Toestel terug naar Leermiddel + verbrekingsvergoeding van:
• 100 euro in jaar één
• 75 euro in jaar twee
• 50 euro in jaar drie
• Verbrekingsvergoeding vervalt indien, binnen de twee maanden, een instromer het toestel voor verkorte duur overneemt
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6.7 Wat als je instroomt tussentijds?
•

Huurkoop
• Identiek toestel als klasgenoten
• Looptijd: resterende termijn tot 36m
• Identieke voorwaarden

6.8 Keuzes voor leerling/ouders van het eerste jaar
•

Vóór 36m kiezen:
• Aankoop
• Huurkoop
• BYOD
• Identiek toestel!

•

Na 36m
• Houden + nieuw toestel voor 36m
• Terug aan 16% aankoopprijs + nieuw toestel voor 36m
• Houden en verder gebruiken van maand 36-72

•

Na 72m
• Houden
• Terug aan 30 euro
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