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Is er korting voor broers en zussen?
Voor een tweede kind op onze Campus voorzien
we een korting van 50 euro op de aankoop van
het toestel van het tweede kind. Voor een derde
kind bestaat er de mogelijkheid om op school
gebruik te maken van een laptop van de school.
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Wat tijdens de zomervakantie?
Tijdens de zomervakantie kan je terecht bij de
oﬃciële hersteldienst waarmee onze school
samenwerkt. De voorwaarden (garantie,
facturatie,…) blijven dezelfde als tijdens het
schooljaar.
Wat als je de school vroegtijdig verlaat?
Ofwel betaal je in één keer het resterende bedrag
af en kan je het toestel behouden. Ofwel lever
je het toestel in en dan stoppen de afbetalingen
(Een deel van de waarborg zal dan wel als
verbrekingsvergoeding worden aangerekend).

Me-er info
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Laptopbrochure via
www.campussintursula.be

Laptops @ Campus Sint-Ursula
schooljaar 2019-2020

visie
De laptop draagt bij tot een krachtige leeromgeving:
ter ondersteuning van het leerproces
om de digitale geletterdheid van onze leerlingen aan te scherpen
Dit sluit naadloos aan op onze onderwijsvisie:
op het gebied van vakgebonden en vakoverschrijdende doelen
		
• leren werken met verschillende elektronische leerplatformen
		
• leren werken met specifieke softwarepakketten
		
• digitale portfolio’s aanleggen
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toestel

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen:
• het gaat om een robuust toestel dat tegen een stootje kan
• een onderhoudscontract is inbegrepen, een herstelling volgt binnen de 48 uur
• bij een defect krijgt de leerling meteen een gelijkwaardig reservetoestel
aangeboden: dit garandeert een continu lesverloop
• alle noodzakelijke software is up-to-date en gebruiksklaar
• opdrachten kan de leerling ter plekke maken en bewaren in de ‘cloud’
• gelijke onderwijskansen voor elke leerling
• een scherpe prijs dankzij een groepshuur
Om bovenstaande redenen kan een leerling geen laptop van thuis gebruiken.

op didactisch gebied zullen leerkrachten vlotter kunnen
		
• differentiëren
		
• coachend leren
op het vlak van gelijke onderwijskansen
		• beschikken alle leerlingen over dezelfde hard- en software
praktisch gezien
		• zijn laptops mobiel en hangen leerlingen dus niet vast aan een vaste
			werkplek
		• zijn heel wat handboeken ook digitaal beschikbaar en dus raadpleegbaar
			 op de laptop
De laptop wordt op een evenwichtige manier geïntegreerd in ons onderwijs en leert de
jongere op een gepaste manier omgaan met de sociale media. De laptop vervangt ook
nooit de papieren handboeken.

- Huurformule
U huurt een laptop gedurende 3 jaar, u verlengt eventueel een 4e jaar
•
•
•
•
•

een klassiek huurcontract loopt over 3 jaar (36 maanden)
bij een normale schoolcarrière volgen twee contracten elkaar op
108 euro aanbetaling per contract als waarborg
18 euro per maand via domiciliëring
na het doorlopen van de drie jaar heeft u 648 euro betaald en
ontvangt u de laptop bij het verlaten van de school
• indien u op het einde van het contract nog een extra jaar op onze school    
les volgt, kan het  contract uitzonderlijk een 4e jaar verlengd worden
8 euro per maand

- Koopformule

U koopt de laptop meteen aan het begin van een 3-jarige periode
• u betaalt dan 610 euro, het volledige service-pakket loopt 3 jaar
• u  kan éénmalig een 4e jaar het servicepakket verlengen: 8 euro/maand

