VEELGESTELDE VRAGEN
MAG MIJN ZOON/DOCHTER EEN EIGEN LAPTOP MEEBRENGEN
NAAR DE SCHOOL?
We beseffen dat sommige leerlingen beschikken over een recente laptop die voldoet voor hun
schoolwerk. Door de directie werd de beslissing genomen om alle leerlingen met hetzelfde toestel te laten werken. De redenen hiervoor zijn:
De laptop wordt een essentieel werktuig voor onze leerlingen. Het is dus belangrijk dat de leerling bij een probleem met de laptop snel kan geholpen worden en dat hij kan beschikken over
een vervangtoestel. Als de leerling een laptop uit de winkel meebrengt, zal het altijd enkele dagen of weken duren voordat het toestel hersteld is. In die periode heeft de leerling geen laptop
om de lessen te volgen, opdrachten uit te voeren of huiswerk te maken.
Onze school kiest resoluut voor laptops met een schrijffunctie en een bijhorende digitale pen.
Hierdoor kunnen onze leerlingen digitale notities maken in de cursussen die hun aangereikt worden en kunnen ze zelf ook notities maken in de vorm van samenvattingen, schema’s, ...
Onze ICT-dienst wil zorgen dat leerlingen en leerkrachten steeds de juiste software op hun laptop hebben staan en dat deze software snel kan vervangen of geüpdatet worden. Dit kan enkel
als iedereen dezelfde laptop heeft, als deze laptop Windows 10 Pro of Edu heeft en als deze laptop door de school beheerd wordt.
Onze ICT-dienst zal de werking van de laptops vanop afstand bijsturen indien nodig. Dit kan enkel als de laptops in het beheerplatform van de school opgenomen zijn, dus enkel laptops die de
juiste versie van Windows (Pro of Edu) hebben en die aangekocht of gehuurd zijn via Signpost/
Leermiddel?

WAT MET DE LICENTIES ALS JE NIET MEER OP SCHOOL ZIT?
Wij zorgen voor de licenties (de kosten en onderhoud) van de software zolang de leerling op onze school zit. Wij mogen geen licenties verschaffen aan leerlingen die niet (meer) aan onze
school verbonden zijn. Bovendien zijn onze licenties exclusief voor schoolgebruik, dus ze mogen
niet gebruikt worden in professionele/commerciële omstandigheden.

De Windows licentie die bij de computer zit, blijft natuurlijk wel altijd werken.

GAAN PAPIEREN CURSUSSEN HELEMAAL VERDWIJNEN?
Het is inderdaad de bedoeling dat de meeste papieren cursussen op termijn gaan verdwijnen,
maar volledig papierloos zal nog niet lukken. In de komende jaren ondernemen we de nodige
stappen om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken.

VEELGESTELDE VRAGEN
WAT MET DE LEERLINGEN VAN HET ZESDE JAAR?
We begrijpen dat het voor leerlingen van het zesde jaar niet vanzelfsprekend is om een nieuwe
laptop aan te kopen, die dan misschien maar één jaar gebruikt wordt. Daarom bieden we in dit
overgangsjaar aan de leerlingen die naar het zesde jaar gaan de mogelijkheid om een tweedehandslaptop (met of zonder schrijffunctie) aan te kopen of te huren aan verminderde prijs.
Concreet heeft u dan de volgende mogelijkheden:
•

U koopt een tweedehands toestel zonder touchscreen (dus zonder schrijffunctie) voor 444
EURO inclusief BTW (met nog 1 jaar onsite garantie en ondersteuning)

•

U koopt een tweedehands toestel met touchscreen (dus met schrijffunctie) voor 727 EURO
inclusief BTW (met nog 2 jaar onsite garantie en ondersteuning)

•

U huurt een tweedehands laptop ZONDER touchscreen (dus zonder schrijffunctie) voor 20
EURO inclusief BTW per maand, gedurende 10 maanden.

Het aanbod van tweedehandstoestellen is beperkt, deze optie geldt enkel zolang voorradig.
Uiteraard blijft u ook vrij om alsnog een nieuwe laptop aan te kopen aan de normale voorwaarden (894 EURO).

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur
een mailtje naar laptops@mosa-rt.be.

