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1. Visie
1.1

Integratie van ICT

De digitale ontwikkelingen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zowel
voor het werk als voor privé-doeleinden delen we gegevens en informatie via het
internet en allerhande (online) tools. Niet alleen delen we informatie, we creeëren ook
veel data die we nadien online delen met elkaar. Het is hierbij belangrijk om stil te
staan welke digitale voetsporen we nalaten op het web en rekening te houden met o.a.
privacyregels, auteursrechten ….
Onze jongeren groeien op met deze digitale tools en vinden er snel hun weg. Vaak
gebeurt dit via trial and error en niet noodzakelijk op de meest efficiënte en veilige
manier. Inzicht krijgen in de manier waarop de onderliggende technologie werkt is
belangrijk om er correct mee om te gaan.
De digitale evolutie heeft ook een keerzijde: mensen met commerciële,
propagandistische en zelfs criminele bedoelingen zijn zeer actief en sluw. Daarom is het
belangrijk dat we onze jongeren leren hoe ze hun persoon, hun gegevens, hun digitale
identiteit en materiaal kunnen beveiligen.

Met de modernisering van het secundair onderwijs krijgt ‘digitale competentie en
mediawijsheid’ een kernplaats in de basisvorming die al onze leerlingen meekrijgen.
Om deze vaardigheden te bereiken is ICT zowel een hulpmiddel als een leerdoelstelling
zelf. Vanuit deze visie willen wij voor elke leerling een eigen persoonlijk toestel voorzien.
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1.2

Iedereen dezelfde laptop

Als school kiezen wij bewust voor een uniform toestel voor elke leerling in het 3de jaar en 5
Boekhouden-Informatica en 5 Informaticabeheer. Om die reden staan we leerlingen niet
toe een laptop van thuis te gebruiken.
•
•
•
•

Iedereen gelijk!
Niet elke ouder kan hun dochter of zoon helpen bij een defect van een eigen
toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over.
Kan het probleem niet worden opgelost, dan krijgt de leerling een gelijkaardig
toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel.
Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

De laptop is een professioneel toestel:
•
•
•

Kwalitatief zwaarder gebouwd dan de standaard consumententoestellen.
Full HD touchscreen met pen-device
Inclusief servicepakket van de leverancier (onderhoud en herstelling).
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2. Toestel
2.1

Specificaties

Er is gekozen voor één model laptop.
U vindt hier de specificaties van het toestel voor het schooljaar 2021-2022.

HP 435 X360
Besturingssysteem

•

Windows 10

Processor

•

Ryzen 3 4300U

Opslag

•

128 GB SSD

Geheugen

•

4GB (8GB voor leerlingen 5INF)

Camera

•
•

720p HD-camera (user facing)

Graphics

•

AMD Radeon graphics

Batterij

•

HP Long life 3-cell (hoge maximale gebruiksduur)

•

2 USB 3.1
1 USB 3.1 Type C

Poorten

•
•
•

Scherm

•
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2.2

Pen device

Naast het toestel zelf beschikt de leerling ook over een interactieve pen. Hierdoor maakt
de leerling niet zomaar gebruik van een laptop maar kan deze laptop snel worden
omgevormd tot een tablet. Door de laptop in tabletmodus te gebruiken kan de leerling al
snel met de pen device notities opschrijven.

2.3

Hoes voor fysieke bescherming

De laptop wordt voorzien van een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te
beperken. Deze zit in de huurprijs inbegrepen.
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3. Financiële aspect
3.1

Huur

Bij inschrijving betaalt u een waarborg van €40. Indien het toestel op het einde van de
schoolcarrière in GO! atheneum Boom in correcte staat wordt ingeleverd, wordt deze
waarborg volledig terugbetaald.
Er wordt jaarlijks een huurprijs betaald. Dit bedrag wordt mee opgenomen in het huurgeld
‘boekenfonds’. In de desbetreffende studierichtingen werd het kopieergeld gehalveerd.

3.2

Praktische afhandeling

In september (afhankelijk van de levering) zal iedere leerling zijn/haar toestel ontvangen.
Zo kunnen de leerlingen vanaf de start van het schooljaar tijdens hun lessen optimaal
gebruik maken van hun laptop en goed leren werken met lesdocumenten en eigen
bestanden.

3.3

Huurprijs

Hoeveel bedraagt nu de jaarlijkse huurprijs die je betaalt om de laptop te gebruiken?
Huurprijzen
Leerling 3de jaar

•

€62

Leerling 5BI

•

€62

Leerling 5INF

•

€70,7

Vermits de leerlingen uit de studierichting 5 Informaticabeheer hogere prestaties eisen van
hun laptops gedurende de lessen wordt er voor hen een extra upgrade voorzien in de
gehuurde laptop. Zo zal de laptop over 4GB RAM-geheugen extra beschikken.
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4. Het gebruik van je laptop
4.1

Gebruik op school

Tijdens verschillende lessen wordt er gebruik gemaakt van video- of audiofragmenten.
Deze toebehoren dient de leerling zelf te voorzien. Zorg er wel voor dat je deze elke dag
mee hebt.
In geval van studie mogen leerlingen de laptops gebruiken in functie van lesopdrachten.
Vrij surfen kan enkel mits toestemming van de toezichthouder en indien je de nodige stilte
behoudt.
De laptop is bij ingebruikname geregistreerd op naam van de leerling die het toestel huurt.
Deze registratie gebeurt door middel van het serienummer en het MAC-adres.

4.2

Persoonlijk gebruik

De laptop is vrij te gebruiken. Deze wordt dus niet op school bewaard. Na elke lesdag
neemt de leerling het toestel mee naar huis.

4.3

Opladen van de batterij

De school verwacht dat je de laptop elke avond thuis oplaadt, zodat je de lesdag met een
volledig opgeladen batterij kan starten. Heb je toch een platte batterij, dan laad je, na
overleg met je vakleerkracht, je laptop op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent tijdens
een pauze.

4.4

Account

Elke leerling krijgt een account op Office 365. Dit is een emailadres onder de vorm
voornaam.naamgeboortedag@llnrvl.be met bijhorend wachtwoord. Om aan te melden op
de laptop gebruikt de leerling ook dit e-mailadres en wachtwoord.
Tijdens de start van het schooljaar krijgen de leerlingen duidelijk instructies over het
werken met de laptop. Tijdens deze sessie maken zij ook kennis met OneDrive. Dit zorgt
ervoor dat leerlingen hun bestanden automatisch laten synchroniseren. Zo is er steeds een
kopie van alle documenten indien er toch iets zou foutlopen met de laptop.
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4.5

Mediawijsheid

Sociale media kunnen voor grote afleiding zorgen tijdens de lesmomenten. De school wil
de leerlingen verantwoord, kritisch en ethisch leren omgaan met digitale en niet-digitale
media en informatie. Tijdens hun opleiding ontdekken jongeren en zijn ze zich bewust van
de manier waarop de digitalisering het leven en de relatie met anderen beïnvloedt.
opleiden tot mediawijze jongeren, waarbij zij zelf op een optimale manier kunnen omgaan
met deze websites.
Sociale media zijn een vast gegeven geworden. Hierop beperkingen leggen is dus geen
optimale oplossing. Afspraken maken met de leerling, ouder en school zorgt er dan weer
voor dat de leerling correct leert omgaan met dit gegeven.
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5. Een probleem met de laptop
5.1

Wanneer en wat ondersteunen we?

Alvorens je laptop in te leveren zorg je dat alle documenten extern zijn opgeslagen. Het is
mogelijk dat wij bij een herstelling software of hardware moeten vervangen. Hierdoor
kunnen er steeds bestanden verloren gaan. Voorkom dit!

5.2

Softwarematige problemen

Softwarematige problemen kunnen meteen worden opgelost. Om dit probleem snel op te
lossen vervangen we alle software door nieuwe software. Je krijgt als het ware je toestel
terug zoals op de eerste schooldag. Dit wil wel zeggen dat alle bestanden die enkel op de
laptop werden bewaard, verloren zijn.

5.3

Technische problemen binnen garantie

Soms kan een toestel niet meer goed functioneren zonder externe schade aan te brengen.
Als deze schade alleen maar kan worden opgelost met een uitgebreide ingreep bezorgt de
school jou onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra je toestel is hersteld, neem je terug
je eigen toestel in gebruik. Deze service kunnen wij aanbieden doordat wij voor iedereen
met hetzelfde toestel werken.

5.4

Technische problemen buiten garantie

Externe schade: kapotte schermen, valschade, vocht,… De school bezorgt je onmiddellijk
een vervangtoestel. Van zodra jouw toestel hersteld is, neem je terug je eigen toestel in
gebruik.
Voor deze herstellingen wordt een forfaitair bedrag van €39 euro inclusief BTW per
schadegeval aangerekend.
Belangrijk! Diefstal of verlies hoort niet bij deze externe schade.
Elk schadegeval wordt individueel behandeld. Je kan dus defecten niet gaan opsparen. Als
er meerdere defecten zijn zonder verband met elkaar te hebben, word elk defect
afzonderlijk betaald.
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6. Eerste hulp bij…
Hieronder vind je enkele zaken die we dikwijls zien voorkomen. Begin je er liever niet zelf
aan, breng dan het toestel binnen op school. Wij lossen het probleem voor jou op! Veel
zaken vallen onder garantie of doet de school gratis voor haar leerlingen.

6.1

Laptop start niet op…

Soms kan de laptop heel traag reageren of blijft het scherm zwart. In dit geval kan het soms
zijn dat de computer nog bezig met het plaatsen van bestanden op de harde schijf.
Controleer of het lampje van de harde schijf brandt, laat de computer gewoon doen en
begin niet op allerlei toetsen te drukken.

6.2

Computer laadt niet op…

Controleer of de kabels niet los zitten.
Is je lader defect, dan moet die vervangen worden. Let op met universele laders. Het is
algemeen bekend dat deze laders bij aanvang goed werken maar telkens na een korte
periode de batterij stuk is. Gebruik enkel originele laders van de fabrikant. Het is de enige
manier om je recht op garantie te bewaren.

6.3

Tijdens de vakantie

Ook tijdens de vakantieperiode kan je voor hulp steeds terecht bij de school of leverancier.
Alle voorwaarden blijven dezelfde als tijdens de lesweken. Indien nodig komt een
technieker bij jou aan huis om het toestel te herstellen.
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