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Onze visie
1.1

Voordelen van Spermalie-laptops

Wat zien wij als voordelen van het gebruik van een laptop in de klas?


Werken met de laptops wordt geïntegreerd in de lessen



Meer mogelijkheden om verschillende werkvormen te gebruiken (opzoekingswerk, filmpjes,
oefensites, …)



Mogelijkheden om interactief met de leerlingen aan de slag te gaan



(Grafisch) rekentoestel kan verdwijnen (apps calculator, desmos, geogebra)



Kritisch leren opzoeken via internet.



Nieuwe technologie leren gebruiken (meer dan enkel Facebook).



De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie
met de leerling behouden.



Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor leerlingen thuis beter
kunnen oefenen.



Doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden (bijvoorbeeld
leerlingen met een computer thuis tegenover leerlingen zonder een computer thuis).



Besparing op kopieën en leerboeken. De school engageert zich om dit blijvend na te streven. Dit
betekent dat er een mix van digitale en papieren lesmaterialen zal zijn.

1.2

Hetzelfde Spermalie-toestel voor iedereen

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen
niet toe een laptop van thuis te gebruiken.


Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen. Dit
garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen.



Een stevig toestel voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om schadegevallen te
beperken.



Vlotter klasverloop door gelijke softwareversies.



Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.



Een service voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling,...).



Aankoopprijs onderhandelbaar door hoeveelheid.



Iedereen identieke software zodat in de klas geen tijd wordt verspild met anders werkende
programma’s.



Geen afgunst tussen leerlingen.



Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een
eigen toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door
gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.

1.3

Het engagement van de school

Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken.


Streven naar minder kopieën.



Digitale leerboeken en invulschriften die steeds up-to-date zijn.
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Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden
voor de 21ste eeuw gelden:


Vaardigheden in IT.



Vertrouwdheid met de nieuwe media.



Kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie.

Op school zorgen we voor de eerste hulp bij problemen. Dit doen we via:


De IT-coördinatoren die de eindverantwoordelijkheid opnemen. Deze personen staan in voor
herstellingen, herinstallaties van software en uitwisseling van vervangtoestellen.

Geplande permanentiemomenten, waardoor een leerling bij problemen zich kan aanmelden bij de ICT
dienst. Van thuis uit kan het probleem eventueel op voorhand gemeld worden via ons eigen
berichtensysteem (Smartschool), email (de-kade email).
2

Het toestel

De ouders van nieuwe als van reeds ingeschreven leerlingen kunnen het toestel via een eenvoudige link
te bestelling bij de leverancier. De levering van het toestel gebeurt op de school, die de leerlingen dan
verder begeleidt.
Afhalen van het toestel is op donderdag 30 augustus tussen 16u en 18u.
2.1

Specificaties toestel

Toestel 1: Lenovo Thinkpad L380











Ultralicht (1,46 kg) – batterijduur van een hele dag (tot 12u)
13,3” beeldscherm, HD (resolutie 1920x1080) AntiGlare
I3-processsor (8e generatie)
8 GB RAM
128 GB SSD
Windows 10
Afmetingen (BxDxH) 32,18 cm x 22,42 cm x 1,88 cm – past in elke boekentas/rugzak
Beschermhoes
Uitgebreide garantie van 3 jaar next business day on site (+ vervangtoestellen op school)
Verzekering tegen schade – bijvoorbeeld schermbreuk (met franchise van @150)

Toestel 2: Lenovo Thinkpad E580











Ultralicht (2,3 kg) – batterijduur van een hele dag (tot 12u)
15,6” beeldscherm, fullHD (resolutie 1920x1080) AntiGlare
I3-processsor (8e generatie)
8 GB RAM
128 GB SSD
Windows 10
Afmetingen (BxDxH) 36,9 cm x 25,2 cm x 1,995 cm – past niet in elke gewone boekentas/rugzak
Beschermhoes
Uitgebreide garantie van 3 jaar next business day on site (+ vervangtoestellen op school)
Verzekering tegen schade – bijvoorbeeld schermbreuk (met franchise van @150)

Persoonlijk gebruik
Het toestel is vrij te gebruiken. De laptop kan buiten de schooluren niet op school bewaard worden.
Tijdens de pauzes kan de laptop in eigen lockers bewaard worden.
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Dagelijks gebruik

Het staat je vrij om een usb-muis aan te schaffen (wordt warm aanbevolen). Oortjes zijn niet
inbegrepen maar moet je wel zelf voorzien en steeds bij hebben. Dit verwachten we om in de klas de
andere leerlingen niet te storen. De school voorziet een standaard antivirusprogramma en antimalware
programma. Het staat de ouders vrij om een specifiek antivirusprogramma te installeren, weet echter
dat bij problemen met de laptop deze terug op schoolinstellingen kan geplaatst worden (verlies van
lokale data, programma’s, …)
De laptop is in onze administratie op naam geregistreerd door middel van het serienummer (dat ook
digitaal in het geheugen van de laptop is opgeslagen).
Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig opgeladen batterij kan
starten. Een platte batterij is dus een uitzondering! Het eerste lesuur is geen oplaad-uurtje!
3.1

Verleidingen

Sociale media (Facebook,...) kunnen soms een obstakel worden. Toch stelt de Secundaire School
Spermalie geen specifieke beperkingen in. Ouders kunnen beperkingen instellen. Maar we vragen
hiermee voorzichtig te zijn. Als leerlingen voor een lesopdracht iets moeten opzoeken, kunnen ze
gehinderd worden. Bovendien zijn veel leerlingen slim genoeg om beperkingen te omzeilen.
De enige echte remedie is opvoeding. Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat de
leerling uitspookt met de laptop. Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij.
Het enige wat je nog kan doen is ermee leren omgaan: in dialoog met de jongere en door grenzen af te
spreken. Ouders en school moeten hierin een team vormen. De school wil het probleem niet van zich
afschudden, maar kan zonder hulp van de ouders niets bereiken.
3.2

Hoe werk je met documenten?

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg hoe je moet werken met de laptop en hoe je
moet aanmelden op het wifinetwerk. Heb je op een bepaald ogenblik toch nog twijfels of is er iets
waarover je vragen hebt, dan kan je steeds terecht bij de leerkrachten of bij de ICT – coördinatie.
Een laptop is uiteindelijk ook maar een machine die defect kan. Bij een defect kunnen alle opgeslagen
gegevens verloren zijn. Een heel veilige manier van bestanden bewaren is alles online zetten: je raakt
nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect.
Secundaire School Spermalie bied je online opslagruimte via Smartschool. In de klas zal je uitleg krijgen
hoe je hiermee moet werken. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die je kwijt speelt!
3.3

Je account

De laptop heeft een account met beheerdersrechten dat te gebruiken is door leerlingen en ouders. De
gebruikersnaam is het school e-mail adres van de leerling (voornaam.achternaam@leerling-de-kade.be)
van de leerling. Het wachtwoord is xxxx12345678912, waarbij je de cijfers vervangt door jouw
rijksregisternummer. Je vindt dat terug op je identiteitskaart.
Op school kan enkel via deze account gewerkt worden. Het wachtwoord kan je zelf wijzigen.
Leerlingen kunnen een bijkomend persoonlijk account (hotmail,...) creeëren. De school heeft daar niets
op tegen. Besef wel de draagwijdte van zo’n persoonlijk account. Als er bijvoorbeeld een probleem is
met je wachtwoord, kan de school je niet helpen. Het is immers een persoonlijk account en het zou
onlogisch zijn dat anderen dat kunnen wijzigen.
De school kan enkel de laptop herinstalleren waardoor alle gegevens en documenten op de laptop
verloren gaan, de online gegevens blijven natuurlijk onaangeroerd.
3.4

Veiligheid eerst!

Je brengt je laptop steeds mee naar school en je leent hem nooit uit.
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Je zorgt zelf voor een degelijke en stevige tas waar je zowel je boeken als je laptop in kan steken.
Bij verplaatsing volg je steeds de instructies van je leerkracht, anders is de school niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke diefstal. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter.
Je gebruikt je laptop niet op de speelplaats. Je zorgt ervoor dat hij op die ogenblikken veilig opgeborgen
zit in je locker (op slot!) of in je boekentas.
4

De Spermalie service

Onze service is naast het herstellen van software en hardware (de garantie) ook de ondersteuning van
leerlingen en leerkrachten. Een deel van de aankoop- / huurprijs gaat naar deze service om leerling,
ouders en leerkracht zo weinig mogelijk technische zorgen te geven.
In plaats van de wettelijke 2 jaar, geeft Spermalie 3 jaar garantie! Na deze 3 jaar zijn er verschillende
mogelijkheden zodat elke leerling steeds een toestel heeft dat ondersteuning geniet.
4.1

Wanneer en wat ondersteunen we?

ONDERSTEUNING EN GARANTIE

binnen de 3 eerste gebruiksjaren
je bent een
leerling

na 3 gebruiksjaren,

van Spermalie

en garantieverlenging
na 3 gebruiksjaren, zonder
garantieverlenging

als je de school
hebt verlaten

binnen de 3 eerste gebruiksjaren

na 3 gebruiksjaren

software

batterij

en hardware

en lader

ja

ja

neen

is niet toegestaan

ja, rechtstreeks met de leverancier
je krijgt geen vervangtoestel
neen
garantieverlenging is niet mogelijk

Wat garantieverlenging is wordt later uitgelegd.
4.2

Wat bij pech?

Voor alle problemen of vragen ga je naar de ict-coördinatie van de school. Die is open tijdens de
schooluren. Je komt tijdens de speeltijd of als het dringend is kan de leerkracht toestemming geven om
tijdens de les langs te komen. Bedoeling is dat je nooit zonder een werkend toestel zit om de lessen te
volgen of toetsen/examens verder te zetten.
Het toestel mag enkel door de ict-coördinatie van de Secundaire School Spermalie hersteld worden.
Elke verandering of herstelling die niet via Spermalie gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen.
Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (> 1 uur) dan krijg je een vervangtoestel. Bij
toetsen (in de klas) of examens kan dat zelfs direct. Zodra jouw toestel hersteld is, neem je weer je
eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen moet je jouw toestel eerst inleveren.
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Alvorens je bij de ict-coördinatie langs gaat controleer je of alle documenten in jouw online
opslagruimte staan. Misschien dat wij bij de herstelling software of hardware moeten vervangen.
Daarbij is het mogelijk dat alle op de laptop bewaarde bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s,
muziek,...) verloren gaan. Voorkom dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden.
Wij streven naar een korte reparatietijd. In de praktijk betekent dit dat de laptop soms binnen de 1 à 2
werkdagen op school hersteld wordt.
4.3

Softwarematige problemen

In plaats van urenlang te zoeken welke instelling of driver verkeerd zou zijn, maken wij korte metten
met het probleem en vervangen alle software door nieuwe software. Je krijgt als het ware je toestel
terug zoals het op dag 1 was. Alle bestanden die enkel lokaal op de laptop werden bewaard, zijn
verwijderd.
4.4

Technische problemen binnen garantie

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan
het toestel. Kortom: een falen van het toestel zonder dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Herstelling
is gratis.
4.5

Technische problemen buiten garantie

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade,
gebroken hoeken, vochtschade,…. Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van € 150 inclusief
BTW per schadegeval aangerekend. Kosten daarboven wordt door de hersteller gedragen.
Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een
herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben wordt dat
beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect
afzonderlijk moeten betalen.
De technicus die de herstelling uitvoert neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. De
ouders worden steeds verwittigd bij een defect buiten garantie. Indien het defect het lesgebeuren niet
meer mogelijk maakt, kunnen de ouders de herstelling buiten garantie niet weigeren. De ouders
worden via de normale kanalen (Smartschool en/of mail en/of telefonisch) verwittigd indien er kosten
zijn bij een herstelling buiten garantie.
Indien de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. De school
neemt dan contact op met de ouders.
4.6

Als iemand anders schade toebrengt

Je meldt dit bij het inleveren. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de
eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de
kosten van het voorval. De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de leerling (ouders)
van het toestel.
4.7

Schade op het einde van de garantieperiode

Een moeilijke situatie: na drie jaar, in de maand juni, is er schade en die valt niet meer onder garantie...
Ouders kunnen redeneren dat het verloren geld is om het toestel nog te herstellen en hopen op een
vervangtoestel tijdens de examens.
Het is echter niet de bedoeling vervangtoestellen uit te lenen voor een langere periode dan
noodzakelijk voor de herstelling. En waar zou de grens liggen van zo’n periode? Hoe hard het ook klinkt,
de school wil dat alle toestellen hersteld worden tot op de laatste dag.
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Om bovengenoemde situatie te vermijden is er maar één goede oplossing: steeds zorg dragen voor je
toestel.
4.8

Wat tijdens schoolvakanties?

De eerste 3 werkdagen van juli en de laatste 3 werkdagen van augustus kan je tijdens de normale
schooluren terecht bij de laptop helpdesk van Spermalie (van het voorbije schooljaar).
Tijdens vakantieperiodes kan je terecht bij de hersteldienst waarmee de school samenwerkt. De
voorwaarden (garantie, facturatie,...) blijven dezelfde, maar je kan geen vervangtoestel bekomen.
Je kan terecht bij de firma Signpost / BVBA Leermiddelen:



Telefoon: 03 475 19 75
herstelling@leermiddel.be

Indien in vakantieperiodes een herstelling is uitgevoerd door de firma Signpost / BVBA Leermiddelen,
dient de leerling / ouders de school op de hoogte brengen via een melding. Het eerste lesuur van de
eerste schooldag na een vakantieperiode brengt de leerling zijn laptop binnen in de ict-dienst.
5

De financiële afhandeling

Bij de bestelling van een toestel zijn er 2 mogelijkheden, aankoop of huur van de toestellen.
De totale aankoopsom van het toestel, inbegrepen de Spermalie service, is:



Lenovo Thinkpad 13,3 inch – 700 euro inclusief BTW
Lenovo 15,6 inch – 771 euro inclusief BTW

De totale huurprijs van de toestellen ligt iets hoger dan de totale aankoopsom.
Prijzen vergelijken met andere laptops is zoals appelen met peren vergelijken. Je vindt ons toestel niet
in de reguliere handel, omdat de school voor een business toestel kiest met welbepaalde opties. Ook
heb je bij ons een service die een gewone aankoop niet geeft. Spermalie maakt geen winst op de
toestellen, de enige winst is LEERWINST voor de leerling. Wij zijn zeer trots op ons laptopproject.
5.1

Contract (huur)

Bij de bestelling van de laptop (huur) zal een overeenkomst opgemaakt worden.
De nodige instructies worden meegeven bij bestelling van de laptop.
5.2

Domiciliëring (huur)

Het saldo wordt met 29 maandelijkse gelijke betalingen geïnd. Deze gebeuren verplicht via een
domiciliëring.
Bij bestelling van de laptop zullen de nodige documenten in orde gebracht moeten worden in functie
van domiciliering.
Enkele opmerkingen i.v.m. de domiciliëring
●

De domiciliëring wordt enkel gebruikt voor betalingen i.v.m. de laptop; andere
schoolrekeningen worden via andere factuur/domiciliëring aan de ouders aangeboden.

●

De school werkt voor de laptop samen met de firma BVBA Leermiddelen. De ouders gaan de
domiciliëringsopdracht aan met de firma BVBA Leermiddelen.

●

De betalingen kunnen niet gesplitst worden over gescheiden ouders.

●

Forfaitaire schadevergoedingen worden, na akkoord door de ouders, via de
domiciliëringsopdracht geregeld.
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●

In het geval van een mislukte maandelijkse deelbetaling, kunnen bijkomende administratieve
kost aangerekend worden aan de ouders.

●

Annuleren van de domiciliëringsopdracht wordt beschouwd als het verbreken van het laptop
contract.

5.3

De forfaitaire vergoeding bij schade

De forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd. De vergoeding van € 150
zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling.
5.4

Wat als je na september en/of in een hoger leerjaar instroomt?

De driejarige service (en dus ook de garantie) van een huurlaptop begint wanneer de school het ganse
lot aankoopt in september. Wij kunnen geen afzonderlijke toestellen aankopen doorheen het
schooljaar. Als ‘instapkost’ betaal je het voorschot én de reeds verlopen betaaltermijnen van dat
schooljaar. De achterliggende gedachte is dat je gelijk loopt met de andere leerlingen. Het einde van
een driejarige service is dan ook voor jou, zoals bij elke leerling, op het einde van een schooljaar.
5.5

Wat als je de school vroegtijdig verlaat?

Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:
a. Het resterende bedrag van de referentieperiode wordt betaald aan BVBA leermiddelen. De school
schenkt het toestel aan de leerling na het betalen van het volledige referentiebedrag aan BVBA
leermiddelen.
De service blijft tot het einde van het derde jaar, maar je moet zelf contact opnemen met de firma
Signpost / BVBA Leermiddelen. De school treedt niet op als tussenpersoon en je kan geen
vervangtoestel bekomen. Herstellingen buiten garantie worden direct met Signpost / BVBA
Leermiddelen afgerekend.
b. Je betaalt een verbrekingsvergoeding en levert het toestel onmiddellijk in. De betalingen stoppen.
Het reeds betaalde geld wordt gezien als huur. De verbrekingsvergoeding bedraagt in jaar 1- 100 euro,
in jaar 2 - 75 euro en in jaar 3 - 50 euro.
Inleveren kan enkel als het toestel volledig in orde is en geen schade heeft. Desnoods laten we het
toestel herstellen. Maar de gewone garantieregeling geldt: voor een herstelling buiten garantie, zal je
een rekening krijgen. Je moet het toestel binnen de 14 dagen na het verlaten van de school inleveren.
Doe je dit niet dan beschouwen we dit als een aankoop van het toestel en wordt het saldo geïnd via de
domiciliëring.
5.6

Wat bij verlies van het toestel?

Dit zijn alle situaties waarbij de leerling niet meer over het toestel kan beschikken (diefstal, laptop
verloren, total loss na een valpartij,...).
Sowieso moet de leerling een toestel hebben. Daarom zitten de ouders en de school samen om voor de
ouders een zo gunstig mogelijke regeling te maken. Het betreft de afrekening van het verloren toestel
en de aanschaf van een vervangend toestel.
De school voorziet een diefstalverzekering. Je krijgt een gelijkwaardig toestel als de volgende
voorwaarden vervuld zijn:


diefstal met braak of onder bedreiging,



aangifte bij de politie,



buiten het schooldomein,



de ouders betalen een vrijstelling van € 150,
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6

indien meerdere toestellen worden gestolen (broer/zus), wordt slechts één toestel vervangen
voor de kostprijs van € 150.

Een laptop voor alle leerjaren

We trachten meerdere principes met elkaar te verzoenen:


Kosten beheersbaar maken.



Een zo ruim mogelijke garantie van 3 jaar.



Ook na 3 jaar moet de leerling in elk schooljaar een laptop hebben die gedekt is door een
garantieregeling. Anders kunnen wij geen herstellingen uitvoeren en de leerling een
vervangtoestel geven.

De drie gebruiksjaren van een toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling in de
school is of in welk leerjaar de leerling zit.
6.1

Wat na drie (gebruiks)jaren?

Na drie gebruiksjaren van de laptop verandert er veel.


De uitgebreide garantie valt weg.



De ondersteuning valt weg (soft- en hardwarematig).



De forfaitaire schadevergoeding valt weg.



Geen vervangtoestel in geval van panne.

De school bied je drie mogelijkheden. In april van het laatste gebruiksjaar vragen wij om je voorkeur
kenbaar te maken. Indien je nadien door omstandigheden (schoolverlaten,...) je beslissing moet herzien
is dat mogelijk.
6.2

Welke twee mogelijkheden zijn er?

Optie 1: Je koopt/huurt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint. Het oude toestel
komt buiten de service van de school en word je eigendom.
Optie 2: Je werkt verder met het oude toestel én je betaalt jaarlijks voor een verlenging van de garantie.
Het is onmogelijk om het oude toestel te blijven gebruiken zonder een garantie uitbreiding, omdat zo
elke leerling de nodige service en ondersteuning krijgt.
Elk schooljaar moet je opnieuw kiezen uit één van deze twee mogelijkheden.
Het is verplicht één van deze opties kiezen. Ze zijn verankerd in ons schoolproject, zo behouden wij ook
de uniformiteit in de school. Wij hebben er alle begrip voor dat u zich niet kan vinden in de aangeboden
opties. Jammer genoeg plaatst u zich dan buiten het project waarvoor Spermalie kiest. Het logische
gevolg is dan ook dat u kiest voor een schoolomgeving met een project dat beter aansluit bij uw visie.
6.3

De voor- en nadelen opgesomd

Optie 1: een nieuw toestel.


Dezelfde garantie als het vorige toestel: ook voor lader en batterij.



Een sneller toestel (processor, geheugen, opslag).



Vlotte beschikbaarheid van reserveonderdelen.



Hardware die aangepast is aan nieuwe software of updates van schoolsoftware (de school kan
enkel nieuwere software aanbieden om educatieve voordeelprijzen te genieten).
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De leerling heeft een nieuw toestel voor een betere psychologische instap in de hogere jaren
zonder krassen van de woelige eerste jaren.



Een nieuw toestel voorkomt dat de intensief gebruikte laptop het tijdens de laatste jaren
begeeft en alsnog een SPERMALIE laptop moet aangekocht worden.



Het oudere toestel kan gebruikt worden door andere gezinsleden.

Je kan de oude laptop volledig instellen naar eigen goeddunken. De school biedt geen ondersteuning
meer voor dit toestel.
Optie 2: behouden van het oude toestel
Je beslist om het oude toestel verder te blijven gebruiken en betaalt hiervoor € 8 per maand. Je krijgt
dezelfde garantievoorwaarden als de nieuwe toestellen. Met uitzondering van de lader en de batterij
die niet meer onder garantie vallen.
Cijfermatig lijkt dit de goedkoopste oplossing. Maar schijn bedriegt, zeker als deze optie meerdere jaren
wordt aangehouden. Het is onvoorspelbaar hoe lang de fabrikant reserveonderdelen op voorraad wil
houden. De school heeft hier geen invloed op! De situatie is niet denkbeeldig dat een ouder toestel
plots niet meer hersteld kan worden. Dan moet er toch nog een nieuw toestel aangekocht worden.
Ouders die geen keuze kenbaar maken worden vanuit de school deze keuze toegewezen.
6.4

Waarom reeds in april kiezen voor een optie?

Eind april van het laatste gebruiksjaar nodigen wij de ouders uit een keuze uit deze opties te maken. De
school moet dan weten hoeveel laptops besteld moeten worden voor begin september. Jouw intentie
voor een nieuw toestel of de garantieverlenging liggen hierbij vast. Als je op het einde van het
schooljaar zou besluiten om onze school te verlaten, dan vervallen de keuzes uiteraard.
6.5

Wat als je een jaar moet overdoen?

Wij raden de verlengde garantie aan voor leerlingen die een schooljaar moeten overdoen of een
studierichting hebben van 7 jaar. Met 2 driejarige garantieperioden en een verlenging overbrug je de
hele schoolloopbaan.
7

Algemene afspraken

7.1

We verwachten van jou …


dat je zorgt voor een stevige laptoptas ter bescherming van je laptop



dat je zorgt voor oortjes, die je steeds bijhebt



dat je batterij ’s morgens opgeladen is



dat je het toestel en scherm proper houdt



dat je je toestel buiten bereik van eten en drinken houdt



dat tijdens de lessen de berichtgeving en geluiden uit staat



dat je je toestel nergens onbeveiligd achterlaat (ook niet in auto)



dat je meewerkt aan veilig laptopgebruik voor iedereen (je informeert leerkrachten mocht je
weten dat er ergens iets fout gebeurt; je helpt zorgen voor veilige omgevingen bij openbaar
vervoer; enz)



dat je je laptop tijdens pauzes veilig opbergt in de gehuurde locker



dat je op elk moment een recente back-up van eigen data op je laptop hebt
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7.2

Wat kan niet?


Je geeft je paswoord aan niemand door en je leent je laptop niet uit



Je brengt niet opzettelijk schade toe aan je eigen laptop of aan die van een ander



Je downloadt en gebruikt geen illegale software of ongepaste inhouden



Je laadt geen softwaretoepassingen in op je laptop die niet geautoriseerd zijn



Je neemt en verspreidt op school geen geluidsopnames, filmpjes of foto’s zonder toestemming
van de betrokkene(n) (dit is trouwens nergens passend)



Je doet niet mee aan cybercrime (pesten, stalken, uitlachen …)



Je hackt geen accounts van anderen



Je installeert geen inhouden die vlot onderwijs belemmeren (spelletjes, films, muziek)



Je mag niet mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/extern)
tijdens de lessen zonder toestemming van de leerkrachten



Je brengt geen wijzigingen aan de instellingen opgegeven door de school



Je gebruikt geen proxysites om filtering te omzeilen



Je gebruikt je laptop niet tijdens pauzes (op de speelplaats of in de leerlingenruimte).



Je neemt je laptop niet mee op schoolexcursies, tenzij dit gevraagd wordt om een bepaalde
reden.

7.3

En de sociale media?


Je bent tijdens de schooluren niet actief op dergelijke sites, tenzij je de toestemming krijgt van
een leerkracht



Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je publiceert op die sites



We verwachten dat je – voor je iets publiceert – goed nadenkt of je er de school, het personeel
of andere leerlingen niet mee kan kwetsen / schaden



Alles wat je publiceert is terug te vinden, ook als jij het verwijderd hebt!



Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolsituaties te publiceren
tenzij je hiervoor de toestemming kreeg van alle betrokkenen



Als je je niet aan deze afspraken houdt, zal de school maatregelen treffen. Dat kan zelfs
betekenen dat er aangifte gedaan wordt bij de politie!
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