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Welkom







Laptopproject: visie

• Traditionele onderwijskwaliteit 

versterken met digitale innovatie

• Inzetten op een krachtige (digitale) 

leeromgeving

- juiste digitale didactiek = doel

- laptop = extra didactisch middel

- inzetten op motivatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 

leerrendement verhogen…



Laptopproject: visie

• Inzetten op 21ste - eeuwse competenties

- digitale geletterdheid / ICT-basisvaardigheden

- mediawijsheid

- computationeel (probleemoplossend) denken

- creatief en kritisch denken



Laptopproject: visie

Ook al geloven we rotsvast in ICT-

integratie in het lesgebeuren, toch zal de 

laptop niet in elke les een plaats krijgen. 

We kiezen steeds resoluut voor de beste 

aanpak, die wordt niet altijd door de 

laptop ondersteund. De leerkracht en 

vakgroep bewaren hier de autonomie. 



Waarom een laptopproject?

 Groeiende belang van ICT

 Hervorming onderwijs  meer ict-integratie

 Intentie om als school de technologische evolutie 

te volgen:

Nood aan pc-lokalen

Nood aan flexibiliteit                 

Nood aan ict-mensen



Waarom een laptopproject?

 Groeiende belang van ICT

 Hervorming onderwijs  meer ict-integratie

 Intentie om als school de technologische evolutie 

te volgen:

Nood aan pc-lokalen

Nood aan flexibiliteit                 andere strategie

Nood aan ict-mensen



Laptopproject: planning

 Schooljaar 2018 – 2019

 Schooljaar 2019 - 2020

 Leerkrachten beschikken over persoonlijke 

laptop

 Ontwikkelen en expertise verder 

uitbouwen

 infrastructuur

 Leerlingen van de 2e graad starten

 3e en 4e jaar heeft een eigen laptop



Laptopproject: planning

 Schooljaar 2018 – 2019

 Schooljaar 2019 - 2020

 Schooljaar 2020 - 2021

 Schooljaar  2021 - 2022 

 Leerkrachten beschikken over persoonlijke 
laptop

 Ontwikkelen en expertise verder 
uitbouwen

 infrastructuur

 Leerlingen van de 2e graad starten

 3e en 4e jaar heeft een eigen laptop

 Start in 1e jaar + 3e jaar

 4e en 5e loopt verder

 Alle leerlingen beschikken over een eigen 
laptop



De SJCA-laptop

BYOD 

leasing/huurkoop

- geen opbod

- vertrouwdheid

- service en garantie



De SJCA-laptop

 11.6” met ontspiegeld scherm

 Business-toestel met digitale pen

 Pentium Silver N5000 + 4GB werkgeheugen

 Stevige beschermhoes

 Volledig gebruiksklaar (o.a. Office 365, OneDrive, …)

 3 jaar garantie (o.a op de batterij)

 Herstelling volgende werkdag (laptoploket of thuis)

 Herstelling buiten garantie maximaal € 150

 Thuisgebruik en installatierecht



Prijs

 Huurwaarborg 7 maanden 

= € 110, 25

 Huurperiode 39 maanden

 € 15,75 per maand

 Betalingen via domiciliëring

 servicecontract jaar uitbreiden 

(€ 8/maand)



Wat bij verlaten school?

 Ofwel laptop aankopen voor de 

resterende huurprijs

 Ofwel betalen van een 

verbrekingsvergoeding

jaar 1: € 125

jaar 2: € 100

jaar 3: € 75



Wat bij diefstal?

 Veiligheid? 

 Laptop kan worden opgeborgen in lockers

 ‘s avonds mee naar huis!!

 Diefstal?

 Met braak of onder bedreiging:
franchise 150 euro voor gelijkaardig toestel
(mogelijkheid tot recupereren via eigen
verzekering, geval per geval bekijken)



Bestellen

 Vanaf 1 juni tot 20 juni

 Laptop afhalen 4 of 5 juli

 Vanaf 1 augustus tot 15 

augustus

 Laptop afhalen op 28 

augustus

 Via 

www.leermiddel.be/sjca

 Bericht via mail

http://www.leermiddel.be/sjca

