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VOORWOORD

Beste ouder, beste leerling
Het kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologieën wordt
steeds belangrijker in de huidige samenleving. Uiteraard heeft deze evolutie
ook zijn invloed op het onderwijs in onze school. Dit is het voorbije jaar meer
dan ooit gebleken!
In die context hebben het bestuur en de directie een visie en een strategie
uitgewerkt om ICT te integreren in ons onderwijs. Hierbij kiest Campus
Lievegem niet voor een radicale ommezwaai van het onderwijs door middel
van ICT, maar wel voor een combinatie en integratie van oudere en nieuwe
leermiddelen.
Het draadloos netwerk op school werd uitgebreid, het bedradingsnetwerk
vernieuwd en beveiligd zodat er in elk klaslokaal een snelle draadloze
internetverbinding is.
Alle leerkrachten beschikken over de nodige digitale competenties om ICT te
gebruiken in het onderwijsproces.
Verder willen we leerlingen opleiden tot digitaal geletterde jongeren die
voorbereid zijn op hogere studies en de arbeidsmarkt. Daarom heeft de school
een ICT-project met een persoonlijk leertoestel op maat van de leerling
uitgewerkt: een laptop voor iedereen!
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HET LAPTOPPROJECT

Bij de start van schooljaar 2021-2022 werden de leerlingen van het 3e en 5 jaar
voorzien van een laptop. Nu wordt dit verder uitgebreid zodat alle leerlingen
van Bovenbouw SL met een eigen toestel aan de slag kunnen.
Het toestel wordt via een bruikleenformule ter beschikking gesteld van de
leerlingen. Naast de klassieke handboeken zetten we in op interactieve
lesmethodes. Ondertussen werken alle leerkrachten nu al even met een eigen
laptop van hetzelfde type om goed vertrouwd te raken met de nieuwe manier
van werken.
uitdagend en vernieuwend onderwijs
versterken ICT-vaardigheden
eigentijds, activerend en meer op maat van de individuele leerling
De laptops zorgen o.a. voor bijkomende mogelijkheden bij:
het verkennen van leerstof
het in kaart brengen van voorkennis van leerlingen
het door leerlingen doelgericht laten verwerken van nieuwe leerstof
het laten samenwerken van leerlingen
de coachende rol van de leraar
het zelf ontdekkend leren
het inoefenen, herhalen en toepassen van leerstofonderdelen
het differentiëren in opdrachten en begeleiden van leerlingen
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IEDEREEN HETZELFDE TOESTEL

WAAROM?
Alle leerlingen krijgen gelijke kansen op ICT-vlak en bezitten een degelijk
toestel met dezelfde software.
Een groepsaankoop resulteert in een betere prijs per toestel, een snellere
herstelling en een betere service.
Garantie op een vlot lesverloop met zo min mogelijk problemen.
Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig
toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd
toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is
in een les, tijdens een toets of een proefwerk.
We kiezen voor een stevig toestel voor intensieve verplaatsingen.
Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
Ons toestel beschikt over een specifieke netwerkkaart die optimaal werkt
in een grote werkomgeving.

ENGAGEMENT VAN DE SCHOOL
We investeren in een snel en krachtig netwerk.
We zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Een helpdesk die de leerlingen bijstaat en snel verder helpt.
De school beheert de software en de online platformen.
We zetten in op ICT-vaardigheden vanaf het eerste jaar.
We investeren verder in de vorming van onze leerkrachten om van ICTintegratie een echte meerwaarde te maken.
We houden rekening met grote gezinnen en staan open voor vragen over
financieringsmogelijkheden.
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WAT ZIT ER IN HET PAKKET?

We werken samen met Signpost. Dit bedrijf zal instaan voor de service en
garantie.
De leerling beschikt over een nieuwe laptop die hij/zij zowel op school als thuis
kan gebruiken.
Bij de start heb je gedurende je schooltraject bij ons op school recht op:
een reservetoestel;
hulp bij softwareproblemen, herinstallatie;
een uitgebreide garantie;
een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder
garantie valt;
onmiddellijke hulp (tijdens de schooluren) zodat je bij een probleem geen
les of een digitale oefening of toets moet missen.
Wanneer de overeengekomen garantietijd verstreken is, valt de uitgebreide
garantie, de ondersteuning en de verzekering weg. Ook is er dan geen
reservetoestel meer beschikbaar in geval van een panne.

WAT NA VIER JAAR?
Het komt buiten het servicepakket van de school en wordt volledig eigendom
van de leerling/ouders.
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ONS TOESTEL

EEN WELOVERWOGEN KEUZE!
We kiezen voor een ‘business’-laptop met de juiste specificaties, die perfect in
te passen is in ons onderwijs. De behuizing van de laptop is van een betere
kwaliteit dan het gemiddelde consumentenproduct om de schadegevallen te
beperken. Hij is ontworpen voor dagelijks intensief gebruik en verplaatsingen.
Hij beschikt over stevige scharnieren, want de laptop zal natuurlijk vaak
geopend en gesloten worden.
De laptop is klein en licht genoeg om overal makkelijk mee te nemen. Toch
biedt hij een voldoende groot scherm om op een aangename manier aan je
opdrachten te werken.
De laptop bevat een AMD Ryzen 3 processor die krachtig genoeg is om de
standaard multimediatoepassingen op een vlekkeloze manier uit te voeren.
Verder beschikt de laptop over 8 GB werkgeheugen. Dat is voldoende om een
vlotte simultane werking van een gemiddeld aantal toepassingen te
garanderen.
De harde schijf is een snelle SSD met een opslag van 256 GB. Dit is meer dan
genoeg aangezien leerlingen hun bestanden vooral in de cloud zullen opslaan.
De batterij van de laptop gaat ongeveer een dag mee en valt eveneens onder
garantie. Om schade aan je laptop te beperken wordt er een hoogwaardige
hoes meegeleverd.
Als laatste kiezen we ook voor een HP Pro Pen.
Zo neem je nota's, navigeer, teken, schets
en bewerk content op je scherm met de robuuste,
multifunctionele HP Pro Pen met een lange levensduur.
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ONS TOESTEL

DE SPECIFICATIES
HP PROBOOK 435 G8
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BESTURINGSSYSTEEM

Windows 10 Pro (64 bit)

PROCESSOR

AMD Ryzen 3 5400u

OPSLAG

256 GB SSD

GEHEUGEN

8 GB

AUDIO

1 headphone/microphone combo

CAMERA

720p HD

GRAPHICS

AMD Radeon™-videokaart

BATTERIJ

8 à 10 uur

POORTEN

1 x USB-C | 2 x USB | Full-size HDMI | 4-in-1 micro-SD-kaartlezer

SCHERM

13.3" FHD TOUCH X360

WIFI

Intel® dual-band Wi-Fi 6 AX200 (2x2) en Bluetooth® 5-combo

FINANCIEEL

augustus
2022

€ 125,00

waarborg vóór ontvangst toestel

schooljaar
2022-2023

€ 125,00

€ 12,50/ maand via de schoolrekening

schooljaar
2023-2024

€ 125,00

€ 12,50/ maand via de schoolrekening

schooljaar
2024-2025

€ 125,00

€ 12,50/ maand via de schoolrekening

schooljaar
2025-2026

€ 125,00

€ 12,50/ maand via de schoolrekening

juni
2026

Leerling/ouders worden eigenaar van het toestel
en waarborg van € 125,00 wordt teruggegeven.

Alle licenties voor de nodige software zijn inbegrepen in de prijs.
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DAGELIJKS GEBRUIK

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school.
De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de
laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan.
Gebruik liever geen twee aparte tassen.
De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat
hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan
starten.
De lader van je laptop laat je thuis. Op school zijn er enkele laders
beschikbaar in geval van nood.
Je laat je laptop zoveel mogelijk in je leslokaal. De deur wordt steeds op
slot gedaan.
‘s Avonds neemt elke leerling zijn laptop weer mee naar huis.
De laptop zal de leer- en werkboeken niet vervangen. Maar specifieke
boeken zoals een atlas, de bijbel en woordenboeken zal je niet meer
moeten aanschaffen. Hiervoor kan je steeds je laptop gebruiken.
De laptop wordt tijdens de les enkel gebruikt in samenspraak met de
leerkracht.
Tijdens inhaallessen en de middagpauze kan de laptop gebruikt worden
voor schoolse taken in de mediatheek
Op de speelplaats is het gebruik van de laptop niet toegelaten.
Als het toestel defect is binnen de garantietermijn, brengt de leerling de
laptop naar de laptopbalie. Daar zal men het probleem zelf oplossen of de
laptop ter herstelling aanbieden bij Signpost, zoals beschreven in de
garantievoorwaarden.
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data.
De leerling is dus zelf verantwoordelijk voor het bewaren van belangrijke
gegevens in de cloud.
Alle leerlingen krijgen toegang tot het WiFi-netwerk op school. De laptop is
op school in de eerste plaats een leermiddel en moet alsdusdanig gebruikt
worden. Misbruiken zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd worden.
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DAGELIJKS GEBRUIK

De leerlingen mogen persoonlijke software installeren op hun laptop.Voor
situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de
Belgische wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op
het auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet
op de privacy, hacking en alle andere vormen van computermisbruik.
Laad je laptop geregeld op. Wacht niet tot de batterij bijna geen capaciteit meer
heeft. Als batterijen diep ontladen worden verslijten ze sneller. Door regelmatig
op te laden verleng je dus de levensduur van de batterij.

DOCUMENTEN OPSLAAN
Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden
daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect.
De grootte van de opslagruimte die wij bieden is ruim voldoende voor elk normaal
gebruik.
De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die de leerling kwijtraakt.

VERLEIDINGEN
Sociale media kunnen soms een obstakel worden. Toch stellen we als school geen
specifieke beperkingen in. Ouders kunnen beperkingen instellen. We vragen hier wel
voorzichtig mee om te gaan. Als leerlingen voor een lesopdracht iets moeten
opzoeken, kunnen ze gehinderd worden. Bovendien zijn veel leerlingen slim genoeg
om beperkingen te omzeilen.
Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat de leerling doet met
de laptop.
Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Samen met de
jongeren spreken we grenzen af zodat ze ermee leren omgaan. Ouders en school
vormen hierin een team.
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HULP NODIG?

HULP NODIG BIJ PROBLEMEN?
Op de ICT-website voor leerlingen vind je vaak oplossingen terug voor
veelvoorkomende problemen. Deze link staat ook op de startpagina van
Smartschool bij de leerlingen.
https://sites.google.com/svsl.be/ict-campus-lievegem-lln/home.
De medewerker van de laptopbalie kan je ook steeds helpen. Je kan ze ook
bereiken op het nummer 09 372 77 18 of via e-mail contacteren op
helpdesk-laptop@campuslievegem.be.

FAQ
Een antwoord op veelgestelde vragen vind je terug op onze website.
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BOVENBOUW SL
Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende

