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Beste ouder

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Na een schitterend nieuw-

bouwproject kiezen we nu voor een extra digitale dimensie aan ons pedagogisch project: een 

laptop voor iedereen.

Dit laptopproject is een stap in de goede richting om je zoon of dochter op te leiden in de snel 

veranderende digitale wereld. Het leven speelt zich in toenemende mate online af. Goede 

digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven.

We kiezen er bewust voor om onze leerlingen van het eerste tot het vierde jaar één uniform 

toestel te laten aankopen. Een stevig toestel, geschikt voor intensieve verplaatsingen door 

actieve jongeren en met garanties op ondersteuning bij defecten, schade en problemen. In 

elk klaslokaal is er een snelle draadloze internetverbinding en zijn er digitale borden voorzien. 

Hierdoor creëren we een hedendaagse en krachtige leeromgeving.



3

Wij trachten de lessen te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Een laptop voor elke

leerling leidt tot nog meer leren op eigen tempo, makkelijker inhalen van achterstanden, het

eigentijds voorbereiden op toetsen of proefwerken en meer actueel materiaal. Onze leerlin-

gen beschikken dan over een zeer waardevol instrument om kennis en vaardigheden aan 

te leren. Dit zorgt ervoor dat wij in onze lessen het persoonlijk leren kunnen stimuleren en 

onderwijs op maat kunnen bieden.

In deze brochure kan u een samenvatting vinden van alle belangrijke zaken aangaande onze

laptops. Indien er nog vragen onopgelost blijven kan u altijd terecht bij onze “veelgestelde

vragen - FAQ” op onze website. U kan uiteraard ook steeds contact opnemen via ons e-mail-

adres laptops@heilig-hartcollege.be.
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Lenovo ThinkPad L380

besturingssysteem Windows 10 Pro (64 bit)

processor Intel Core i3 7020U

opslag 128GB SSD M.2 SATA3

geheugen 4GB DDR4

audio HD Audio

camera 720p HD

graphics Intel HD Graphics 620

batterij tot 12 uur

poorten 2 x USB-C 
2 x USB
HDMI 1.4
4-in-1 micro-SD-kaartlezer

scherm 13,3” HD (1366 x 768) TN

WIFI Intel® AC 8265 ac (2x2)  /  
Bluetooth® 4,2 combo

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 vol-

doende groot scherm om op een aangename manier aan je opdrachten te werken. 

De laptop bevat een Intel i3 processor die krachtig genoeg is om de standaard  

multimediatoepassingen op een vlekkeloze manier uit te voeren. Verder beschikt de laptop 

over 4GB werkgeheugen. Dat is voldoende om een vlotte simultane werking van een gemid-

deld aantal toepassingen te garanderen. De harde schijf is een snelle SSD met een opslag van 

128GB. Meer dan genoeg aangezien leerlingen hun bestanden in de cloud zullen opslaan. 

De batterij van de laptop gaat minstens een dag mee en is drie jaar lang onder garantie. Om 

schade aan je laptop te beperken wordt er een hoogwaardige hoes meegeleverd.

Ons toestel
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Engagement van de school

Waarom?

• Alle leerlingen krijgen gelijke kansen op ICT-vlak en bezitten een degelijk toestel met de-

zelfde 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.

• 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 ICT-integratie een ech-

te meerwaarde te maken.

• We houden rekening met grote gezinnen en staan open voor vragen over financierings-

mogelijkheden.

Iedereen hetzelfde toestel
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We werken samen met Signpost. Dit bedrijf zal instaan voor de verkoop, betaling, service en ga-

rantie.

De leerling beschikt over een nieuwe laptop die hij/zij zowel op school als thuis kan gebrui-

ken. Bij de start heb je gedurende 3 jaar 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 digi-

tale oefening of toets moet missen.

Helaas is een laptop geen eeuwig leven beschoren: het toestel kan definitief defect gaan en 

wisselstukken blijven niet eeuwig beschikbaar. Met de laptops werken we volgens driejarige 

cycli. 

Wat zit er in het pakket?
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Wanneer de drie jaren verstreken zijn 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 drie jaar?

Optie 1: nieuwe laptop (aanbevolen)

 U koopt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint met dezelfde voor-

waarden. Het oude toestel komt buiten het servicepakket van de school en wordt volledig 

eigendom van de leerling/ouders.

 

Optie 2: verder werken met het oude toestel

• Huur 

De leerling betaalt jaarlijks 8 euro per maand voor een verlenging van de garantie.  

• Laptop in één keer betaald? 

U kan een eenmalige garantie- en serviceverlenging van 12 maanden verkrijgen. Dit 

kost 90 euro en moet u in één keer betalen. 

Opgelet: bij optie 2 vervalt de garantie op de batterij.
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Prijzen vergelijken met laptops in de detailhandel is appelen met peren vergelijken. Je zal het 

schooltoestel niet in de reguliere handel vinden, omdat er specifieke aanpassingen zijn voor 

onze school. Ook beschik je nu over een service die een gewone consumentenlaptop niet heeft.

koop (3 jaar) huur (3 jaar) koop (4 jaar)

eerste schooljaar € 585
€ 114 waarborg

€ 19 per maand x 12 = € 228
totaal: € 342

€ 640

tweede schooljaar € 0 € 19 per maand x 12 = € 228
totaal: € 228 € 0

derde schooljaar € 0
€ 19 per maand x 10 = € 190

aftrek waarborg
totaal: € 76

€ 0

vierde schooljaar Start van een nieuwe huur- of koopperiode of  
een verlenging van de garantie. € 0

verlenging garantie Vrijblijvende extra garantie voor 8 EUR per maand,  
tot maximaal 6 jaar in totaal. (maandelijks opzegbaar)

Financieel

Welk toestel kies je op de webshop?
De toestellen zijn identiek. Alleen de garantieperiode verschilt. Onze suggestie voor leerlingen die volgend 
schooljaar starten in:

eerste jaar Kies best voor de formule met 3 jaar garantie. In het vierde jaar kan je opnieuw een laptop met 
3 jaar garantie aankopen of huren.

tweede jaar Kies best voor de formule met 4 jaar garantie. Na 4 jaar kan je de garantie nog verlengen voor 
€ 8/maand zolang je leerling van onze school bent. Deze extra garantieperiode is maandelijks 
te verlengen tot maximum 6 jaar garantie. 
Als je het toestel liever huurt, dan kan je na de huurperiode de garantie nog verlengen voor  
€ 8/maand zolang je leerling van onze school bent. Deze extra garantieperiode is maandelijks 
te verlengen tot maximum 6 jaar garantie. 

derde jaar Kies best voor de formule met 4 jaar garantie. Zo hoef je later geen tweede laptop te kopen in 
het zesde jaar.  
Als je het toestel liever huurt, dan kan je na de huurperiode de garantie nog verlengen voor  
€ 8/maand zolang je leerling van onze school bent. Deze extra garantieperiode is maandelijks 
te verlengen tot maximum 6 jaar garantie. 

vierde jaar Kies best voor de formule met 3 jaar garantie.

Je kan kiezen voor een directe aankoop of voor huur. Er is geen verschil tussen de toestellen, 

garantie, uitlevering of beheer. Enkel de betaling (huur of aankoop) is anders:
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Kiezen voor een aankoop

1. Surf naar byod.academicshop.eu/heilighartheistopdenberg

2. Kies om het toestel (3 of 4 jaar garantie) te kopen.

3. Je ontvangt later praktische informatie over de ophaalmomenten die zullen plaatsvinden 

eind augustus en tijdens de eerste lesweek.

Kiezen voor huren

1. Surf naar byod.academicshop.eu/heilighartheistopdenberg

2. Kies om het toestel te huren (na afloop van de huurperiode wordt het toestel aan jou 

geschonken:

3. Lees de huurovereenkomst. Daarin vind je alle details over de huur terug.

4. Breng alle administartie en financiële formaliteiten in orde: 

- het aanmaken van de huurovereenkomst 

- de activering van de domiciliëring 

- de betaling van de huurwaarborg

5. Je ontvangt een bevestigingsmail van registratie.

6. Je ontvangt later praktische informatie over de ophaalmomenten die zullen plaatsvinden 

eind augustus en tijdens de eerste lesweek. 

Er wordt gewerkt met een huurcontract. De huurwaarborg bedraagt € 114. De huur wordt via 

een domiciliëring geregeld. Er zijn 34 termijnen van € 19. De eerste betaling is begin oktober 

2020. Als de eerste 28 betalingen correct zijn verlopen wordt de huurwaarborg gebruikt voor 

de laatste 6 maandelijkse betalingen. 

Kies je voor huren, dan betaal je in totaal € 646 (3 jaar garantie & service)

Hulp nodig bij het bestellen?

Gelieve contact op te nemen via laptops@heilig-hartcollege.be
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• 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 vol-

gende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. 

• 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 

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 het OLC.

• 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 

helpdesk. 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.

• Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgi-

sche wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het auteurs-

recht (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.

Dagelijks gebruik
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• De leerlingen mogen persoonlijke software installeren op hun laptop. 

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 spre-

ken we grenzen af zodat ze ermee leren omgaan. Ouders en school vormen hierin een team. 



Scan deze code om onze FAQ te bekijken!


