
Voordelen van dit gecombineerd systeem
    • Lagere kostprijs over de hele schoolcarrière
       bekeken
    • Ecologisch duurzamer, laptops worden 
       langer ingezet
    • Efficiënter en goedkoper indien de leerling de
       school vroegtijdig verlaat

Digisprong?
Onderwijs Vlaanderen voorzag twee jaar 
geleden een budget om scholen te helpen met 
de aanschaf van laptops voor elke leerling. De 
subsidie die we krijgen wordt integraal verdeeld 
over alle leerlingen en werd verspreid over 
schooljaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-
2024. Zo kunnen we volgend schooljaar nog 
één korting van € 150 per leerling voorzien. De 
korting wordt in drie delen via de schoolrekening 
verrekend.

Laptopbrochure via
www.campussintursula.be

 
toch nog vragen:

laptops@campussintursula.be Laptops @ Campus Sint-Ursula

aanvullende informatie

Meer- info -

Metvisie opde
toekomst!

schooljaar 2023-2024 - Middenschool



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

 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.

 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
     (binnen garantie: gratis, buiten garantie: verzekering, franchise € 39)
 • bij een defect krijgt de leerling een gelijkwaardig reservetoestel
 • 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/groepsaankoop
Om bovenstaande redenen kan een leerling geen laptop van thuis gebruiken.

In de eerste graad (SUM)
Je huurt een laptop van de school. Bij afhaling bij de start van het schooljaar zal u een 
waarborg van €104 betalen, nadien betaalt u voor de huur €52 per trimester en dit via de 
schoolrekening. Op het einde van het tweede leerjaar (of wanneer je de school vroeger 
verlaat) lever je de laptop in. Het spreekt voor zich dat de laptop schadevrij dient te zijn. 
Bij schade kan u wel de verzekering van de laptop inroepen. Hierdoor is de maximale 
herstelkost beperkt tot €39. Let wel, cosmetische schade (bv. een deuk door gebruik) is 
niet verzekerd, hiervoor zal de feitelijke herstelkost moeten betaald worden.

In de tweede en derde graad (SUI en SUL)
Vanaf het derde leerjaar wordt er overgeschakeld naar een eigen laptop die de leerling 
dan voor de volgende vier schooljaren least (huurkoop) of koopt. Deze laptop is eigendom 
van de leerling. Indien je kiest voor huurkoop, kan je op het einde van de looptijd kiezen 
om de laptop bij te houden of om de laptop in te leveren en een restwaarde te 
ontvangen. Huidige totaalprijzen (4 jaar): leasing €740 (restwaarde €74) & koop €680.
 

visie

- Een floednieuw systeem

uniform
toestel

Een

twee jaar huren, vanaf het 3de jaar een persoonlijke laptop


