
LAPTOPPROJECT
Infosessie voor ouders



▪ Visie/missie

▪ Proefproject

▪ Verdere uitrol 'laptop in de klas'

▪ Praktische info: huurkoop, aankoop, ondersteuning

▪ Gebruik in de klas (getuigenis leerkracht)

▪ Vaak gestelde vragen

Agenda



Visie / missie

▪ Waarom willen we moderne ICT-middelen in onze 
scholengemeenschap?

Uit de missie van onze scholengemeenschap vertalen we 

enkele doelstellingen:

▪ Optimaal groeien tot keuzebekwame wereldburgers

▪ Jongeren uitdagen om zin in leren uit te stralen

▪ Levensecht onderwijs vernieuwend versterken

▪ Aandacht voor ieders talent



Visie / missie

▪ Voorwaarden om deze visie te implementeren:

▪ Moderne ICT-middelen 

▪ Leerlingen en leerkrachten krijgen vrijheid en vertrouwen om te leren 
omgaan met moderne ICT-middelen

▪ Leerkrachten worden opgeleid en ondersteund om de ICT-middelen 
optimaal in te zetten

▪ School voorziet de nodige ondersteuning (software, technische 
ondersteuning...)

▪ Afstemming met werkveld en hoger onderwijs



Visie / missie

▪ Modernisering secundair onderwijs: 

▪ inzet op competenties van de 21ste eeuw

▪ nieuwe leerplannen

▪ nieuwe eindtermen

▪ bijzondere aandacht voor ICT

▪ Algemene trend (binnen- en buitenland)

▪ Visie omzetten in praktijk proefproject



Proefproject

▪ Schooljaar 2016-2017: visieontwikkeling

▪ Schooljaar 2017-2018: aanpassing infrastructuur

▪ Schooljaren 2018-2019 en 2019-2020: proefproject

▪ Evaluatie
▪ Bij leerlingen, ouders en leerkrachten

▪ Op 3 niveau's: pedagogisch vlak, technisch vlak en ondersteuning ICT (opleidingen)

▪ Pluspunten, meerwaarde, pijnpunten....

Besluit: proefproject wordt over het algemeen als positief ervaren

=> aandachtspunten: technische en didactische 
ondersteuning



Verdere uitrol 'laptop in de klas'

▪ Vanaf 01/09/2020: alle TT, TP-leertrajecten binnen 'W&T' vanaf 
4de leerjaar (incl. Se-n-se richtingen en enkele 
specialisatiejaren)

▪ Vanaf 01/09/2021: verdere uitrol 

▪ Andere manier van lesgeven en les volgen (getuigenis 
leerkracht)

▪ Ondersteuning en opleiding voor onze leerkrachten en 
leerlingen (groeiproces)

▪ Evaluatie en bijsturing



De laptop

▪ Windows 10 Edu

▪ Intel Core i3

▪ 256 GB SSD

▪ 16 GB RAM

▪ 13,3” Full HD touch

screen, incl. pen

▪ Verstevigde laptoptas



Waarom deze laptop?

▪ Uitvoerig getest (2 schooljaren)

▪ Draagbaar (13")

▪ Stevige behuizing

▪ Aanraakscherm met pen

▪ Batterij: hele dag + garantie

▪ Service (hardware, software, vervangtoestel, thuis)

▪ Garantie



Aankoop of huurkoop

▪ Verplichte aankoop of huurkoop via externe partner

▪ Eenmalige aankoop

▪ Huur 2 of 3 jaar

▪ 3 jaar garantie
▪ Ook in vakantieperiode

▪ 6de jaar: tweedehands laptop aan verminderde prijs huren of 
kopen (overgangsmaatregel)

▪ 7de jaar: uitzondering
▪ 7de jaar: mogen eigen laptop meebrengen

▪ Thuis opladen

▪ Ondersteuning software/hardware

▪ Opleiding (stapsgewijs)



Aankoop

▪ € 894,00 inclusief BTW

▪ Facturatie op …

▪ QWERTY toetsenbord mogelijk

▪ 3 jaar garantie, uitbreidbaar naar 4 jaar

▪ Bestellen vóór 15 juli 2020



Huurkoop

€ 45,20 over 22 maanden

Totaalbedrag € 994,40

€ 29,95 over 34 maanden

Totaalbedrag € 1.018,30

Geen QWERTY mogelijk

Overdracht eigendom na huurperiode

Bestellen vóór 15 juli 2020

OF

2 jaar 3 jaar



Praktisch

▪ Laptop bestellen vóór 15 juli 2020

▪ Aankoop of huurkoop

▪ Laptop afhalen eind augustus op school

▪ Facturatie vanaf eerste week september



Getuigenis

▪ Invloed op lesverloop

▪ Hoe ervaart de leerling deze aanpassing?

▪ Communicatie binnen & buiten de klas



Gebruik in de klas

▪ Digitale geletterdheid

▪ Differentiëren en remediëren, leidt tot leerwinst

▪ Digitale notities maken bij cursusmateriaal (met pen-device)

▪ Digitaal verbeteren

▪ Andere lesmethode

▪ Flipping the classroom

▪ Zelfstandig werken

▪ Groepswerk



Gebruik in de klas

▪ Werken in de cloud

▪ Office 365

▪ Smartschool

▪ Technische pakketten (o.a. tekenprogramma’s)

▪ Afbouwen handboeken, evolueren naar digitale cursussen

▪ Uitgeverijen blijven achter

▪ Digitaal cursusmateriaal van onze leerkrachten



Vaak gestelde vragen

▪ Mag mijn zoon/dochter een eigen laptop meebrengen 

naar de school?

▪ Neen, tenzij 7de jaar

▪ Waarom niet?

▪ Vervangtoestel onmiddellijk ter beschikking op school

▪ Schrijffunctie nodig

▪ Software wordt door school voorzien

▪ Centraal beheer van de laptop



Vaak gestelde vragen (2)

▪ Is de laptop voldoende krachtig?

▪ Ja

▪ Afweging prijs/prestaties

▪ 2 jaar getest tijdens het proefproject

▪ 16 GB geheugen geeft ruimte voor de toekomst

▪ Wat bij accidentele schade (schermbreuk, 

waterschade, ...)?

▪ Verzekering met vrijstelling van 150 EURO per schadegeval



Bedankt voor jullie aandacht

Voor vragen: laptops@mosa-rt.be

mailto:laptops@mosa-rt.be

