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Waarom?
In de geest van ons opvoedingsproject willen wij jongeren alle kansen bieden om hun
persoonlijke talenten tot volle bloei te brengen, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardig
functionerende, kritische en geëngageerde volwassenen. Het is onze taak om de leerlingen
voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent niet enkel aandacht voor kennis, vaardigheden
en attitudes, maar ook voor ’21ste-eeuwse competenties’. De digitalisering is niet meer weg
te denken. De computer is in Berkenboom Humaniora al langer een middel om te leren.
De nieuwe leerplannen nemen mediawijsheid en digitale geletterdheid ook op als doel
op zich. Bovendien ondersteunen leerkrachten de lessen steeds meer met digitale
toepassingen. Dat kan efficiënt als elke leerling over een eigen laptop beschikt.
Om het digitale leren te ondersteunen, nemen we vanaf 1 september 2022 een belangrijke
stap: elke leerling met een laptop aan de slag. Het is echter niet de bedoeling dat elke les een
digitale les wordt, noch om zonder handboeken te werken. We zetten de laptop doelgericht en
functioneel in als dit het leerproces ten goede komt.

Voordelen?

+

Zowel op school als thuis biedt het gebruik van een eigen laptop heel wat mogelijkheden.

• Een eigen laptop laat toe dat elke leerling op ieder moment toegang heeft tot de
digitale omgeving.
• Eenzelfde laptop geeft elke leerling dezelfde kansen en mogelijkheden.
• Functioneel werken met diverse software vormt een goede voorbereiding op hogere
studies.
• Leerlingen en leerkrachten maken in de klas gebruik van applicaties die het leerproces
ondersteunen, zoals BookWidgets, Google Earth (aardrijkskunde), Geogebra
(wiskunde) ...
• Dankzij een eigen laptop kunnen we inspelen op individuele noden van leerlingen
door b.v. leerstof op verschillende manieren aan te bieden (instructie, filmpjes, opzoek
werk, digitale oefeningen, ...), kunnen we leerlingen ondersteunen in en feedback
geven op hun individueel leerproces.
• De leerlingen raadplegen actuele bronnen en data, zodat de lessen aansluiten bij de
actualiteit en bij de interesses van jongeren.
• De leerlingen leren kritisch omgaan met de beschikbare digitale informatie.
• De leerling kan thuis en in de klas met andere leerlingen aan oefeningen samenwerken.
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1ste graad
De school stelt voor elke leerling van de eerste graad een chromebook ter beschikking.
De school blijft eigenaar van het toestel. Via een bruikleenovereenkomst mag de leerling van
dit toestel gebruik maken gedurende het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar wordt de
chromebook terug binnengebracht ter controle. In de bruikleenovereenkomst wordt duidelijk
vermeld wat kan en wat niet kan.

2de-3de graad
Je koopt of huurt een laptop via de school. We bieden de keuze uit een specifieke selectie
toestellen met uitgebreide garantie en ondersteuning. Deze toestellen zijn geschikt voor
veelvuldige verplaatsingen. Er zijn geen extra kosten voor softwarelicenties, je krijgt gratis
updates voor de op school gebruikte software.
We werken hiervoor samen met Signpost. Daardoor geniet je van een service en garantie die
je bij een gewone aankoop niet hebt. De uitgebreide ondersteuning zit verrekend in de prijs.
			

Er zijn twee mogelijkheden:

•

HUUR
Je huurt via Signpost. Je kiest de huurtermijn van jouw voorkeur. Op het einde van de
huurperiode ben je eigenaar van het toestel.

•

AANKOOP
Je koopt het toestel van jouw keuze aan via de webshop van Signpost
https://byod-shop.signpost.eu (code: 2022606639). Je kiest zelf het aantal jaar
garantie. Je betaalt het bedrag in één keer. Na levering ben je onmiddellijk
eigenaar van het toestel. Indien je hetzelfde toestel elders koopt, sta je zelf in voor het
onderhoud en eventuele herstellingen.

Engagement van de school
We beseffen dat de aankoop van een laptop een financiële drempel kan zijn. We engageren
ons als school om waar mogelijk andere kosten te beperken:
• We engageren ons om het drukwerk en het aantal kopieën te beperken.
• We trachten om over de studiejaren heen de aankoop van schoolboeken en schoolmateriaal te beperken.
• We kunnen niet alle kosten of leermiddelen compenseren. Het is wel ons blijvend
doel om de totale schoolkost binnen de perken te houden.
Kostprijs
Leerlingen van de eerste graad gebruiken verplicht een chromebook van de school en
betalen enkel een waarborg van 50 euro. Omwille van hygiënische redenen dien je een
beschermhoes via de school aan te kopen ter waarde van € 15. Dit wordt aangerekend via
de schoolrekening.
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De laptop voor de leerlingen van de 2de en 3de graad
Aan te raden voor
leerlingen in de richting
Natuurwetenschappen (STEM)
Dell 3420 i3

Processor
RAM
Interne opslag
Beeldscherm
Schermresolutie
Grafische kaart
Webcam
Stevige beschermhoes

Core i3 1115G4
8GB
256GB SSD
14”
FHD 1920 x 1080
UHD Graphics 620
HD Webcam 720P
Inbegrepen
Prijzen aankoop schooljaar 2022-2023
Aankoop inclusief 3 jaar service en
€ 679,00
garantie
Aankoop inclusief 4 jaar service en
€ 730,00
garantie
Prijzen huur schooljaar 2022-2023
34 maanden inclusief 3 jaar service en € 21,95 per maand
(eenmalige waarborg € 131,70)
garantie
46 maanden inclusief 4 jaar service en € 17,45 per maand
(eenmalige waarborg € 139,60)
garantie

Lenovo Thinkpad L14

AMD R3 PRO 5450U
8GB
256GB SSD
14”
FHD 1920 x 1080
Geïntegreerde AMD Radeon
HD Webcam 720P
Inbegrepen
€ 699,00
€ 754,00

€ 22,69 per maand

(eenmalige waarborg € 136,14)

€ 18,47 per maand

(eenmalige waarborg € 147,76)

Tegemoetkoming
De overheid wil de digitalisering in het onderwijs versnellen. Daarom zorgt ze voor een financiële
tegemoetkoming voor alle leerlingen. De tegemoetkoming wordt verrekend als korting op de
schoolrekening en wordt gespreid over 2 schooljaren.
Korting op de schoolrekening
					Leerlingen 3de, 4de en 5de jaar
Leerlingen 6de jaar
Einde schooljaar 2022-2023 			
€ 300 					
€ 450
Einde schooljaar 2023-2024 			
€ 150 					
/
Totale korting 					
€ 450					
€ 450
Ik heb reeds een eigen laptop
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Leerlingen die recent een eigen laptop aangekocht
hebben, krijgen een tegemoetkoming van € 150 op
voorwaarde dat:
• de laptop is aangekocht tussen 1 juni 2021 en
30 juni 2022.
• zij de originele factuur kunnen voorleggen die op
naam van de leerling of één van de ouders staat.
• de laptop minimum voldoet aan dezelfde
specificaties als de laptops uit de specifieke
selectie van de school.
Op eigen toestellen is de beschreven garantie niet
van toepassing. De school biedt ook op geen enkele
wijze ondersteuning aan eigen toestellen.

Extra financiële steun
Ouders met beperkte financiële middelen kunnen
dit in alle discretie bespreken met de directie.
We zoeken samen een oplossing.

Dagelijks gebruik



Gebruik
• Je brengt de laptop/chromebook altijd mee naar school.
• Je laadt de batterij elke avond thuis op zodat je de lesdag altijd start met een volledig
		 opgeladen batterij.
• Je zorgt voor een degelijke en stevige boekentas waarin de laptop/chromebook met
		 beschermhoes kan.
• Je leent de laptop/chromebook nooit uit aan andere leerlingen.
• De laptop/chromebook wordt na schooltijd niet op school bewaard, je neemt de
		 laptop mee naar huis.
• Tijdens studie-uren kan je de laptop/chromebook voor lesopdrachten gebruiken.
• Het staat je vrij om een usb-muis of een apart klavier voor thuisgebruik aan te schaffen.
• Tijdens de (eerste) lessen krijg je uitgebreid info over de werking van de laptop/		
		 chromebook, het draadloos netwerk, je account, Office 365 en het online opslaan van
		 documenten en bestanden.
Je account (enkel 2de en 3de graad)
• Het toestel valt onder het beheer van Berkenboom Humaniora. Van zodra je de 		
		 school verlaat, word je zelf beheerder.
• De gebruikersnaam is je S-nummer.
• Berkenboom Humaniora volgt strikt de wetgeving rond privacy en het gebruik van
		 data. De school kan enkel een herinstallatie uitvoeren. Gegevens op de laptop kunnen
		 hierbij verloren gaan, de onlinegegevens blijven onaangeroerd.
• Elke leerling (enkel 2de en 3de graad) kan de verschillende applicaties van Office 365
		 gratis en eenvoudig installeren vanuit de eigen schoolaccount. Hoe dit kan, wordt op
		 school getoond.
• De laptop/chromebook is in onze administratie op naam geregistreerd door middel
		 van het serienummer dat ook digitaal in het geheugen van de laptop is opgeslagen.
		 Zo vinden we de eigenaar van een verloren of achtergelaten toestel gemakkelijk terug.
• Windows Defender staat standaard geïnstalleerd als antivirus en volstaat.
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Online opslaan van bestanden
Bij een defect kunnen op het toestel opgeslagen
gegevens verloren gaan. We leren daarom onze leerlingen om hun bestanden steeds online op te slaan.
De school kan nooit verantwoordelijk worden
gesteld voor bestanden die de leerling kwijtspeelt.
Sociale media
We leren onze leerlingen wijs omgaan met (sociale)
media en spreken duidelijke grenzen af. Betrokkenheid en toezicht houden blijft belangrijk, zowel thuis
als op school. Ouders en school zijn hierin partners.
Om de bandbreedte op school te garanderen, wordt
de toegang tot (sociale) mediaplatformen beperkt.
Bestellen en levering
Om op 1 september het schooljaar goed te starten,
vragen we het toestel van je keuze voor 15 juli via
de webshop te bestellen (aankoop of huur). Je
toestel zal dan eind augustus geleverd worden.
De service- en garantieperiode start vanaf de
leveringsdatum. De bestelinfo ontvang je in de loop
van de maand juni.
Wat bij problemen op school?



Bij een defect op school, krijgt de leerling een identiek toestel van de school in bruikleen,
zodat de leerling verder kan met een vertrouwd toestel. Deze continuïteit is belangrijk in
een les, bij een overhoring of tijdens een proefwerk. Zodra het toestel is hersteld, neemt de
leerling opnieuw het eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen, moet de
leerling vanzelfsprekend eerst het eigen toestel inleveren.
Bij problemen of vragen, gaat de leerling tijdens de pauze naar het leerlingensecretariaat in
het M-blok (1ste graad) of het H-blok (2de-3de graad).

Service, garantie en herstellingen (enkel 2de en 3de graad)
Door je laptop aan te schaffen bij Signpost, krijg je een uitgebreide service en garantie.
Signpost staat in voor het herstellen van hardwaredefecten.
• De werkdag volgend op de melding van het probleem komt een technicus van Signpost
ter plaatse. Voor de herstelling kan je tijdens de kantooruren ook rechtstreeks bij het
servicepunt van Signpost terecht (Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren), ook tijdens
schoolvakanties.
• Als je hetzelfde toestel elders aankoopt, dan moet je ervoor zorgen dat je dezelfde
garantie- en servicevoorwaarden hebt.
• Laat het toestel niet door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die niet
via Signpost of de helpdesk op school gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen.
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Technische problemen binnen garantie
Als het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe
schade is aan het toestel, gebeurt de herstelling gratis.
Technische problemen buiten garantie
Als er externe schade is aan het toestel (bv. valschade, schermbreuk,
vochtschade, gebroken hoeken ...) rekent Signpost een forfaitair
bedrag van € 39 (incl. btw) per schadegeval aan. Elk schadegeval
wordt apart behandeld. Als blijkt dat verschillende defecten geen
verband met elkaar hebben, worden deze defecten beschouwd als
afzonderlijke schadegevallen. In dat geval kan het zijn dat je meer
dan 1 keer € 39 moet betalen.

• Bij een softwarematig probleem krijgt de leerling het toestel na herstelling terug zoals
op dag 1. Bestanden die enkel op de laptop werden bewaard, kunnen verloren gaan.
• Bij een hardwareprobleem contacteert de ICT-dienst van de school een technicus van
Signpost. Zij streven naar een korte reparatietijd.
Vooraleer de leerling bij de helpdesk langsgaat, controleert de leerling of alle documenten in
de online opslagruimte staan.
De technicus die de herstelling uitvoert, oordeelt in eer en geweten of een defect onder
garantie valt of niet. De technici van Signpost zijn door Dell gecertificeerd om deze
vaststellingen in naam van de fabrikant te kunnen doen. We verwachten dat de leerling
altijd over een goed werkend toestel beschikt. Een herstelling buiten garantie wordt daarom
steeds uitgevoerd, tenzij de ouders beslissen om een ander toestel aan te kopen of de
huurovereenkomst te verbreken. Via de normale kanalen (mail of telefonisch) worden de
ouders vooraf verwittigd indien de herstelkost hoger is dan eenmaal de forfait.
Als iemand anders schade toebrengt
De leerling 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 rekening van de forfaitaire kost wordt
steeds naar de contractant verzonden.
Schade op het einde van de garantieperiode
De toestellen worden hersteld tot op de laatste garantiedag.
Wat tijdens schoolvakanties?
Tijdens vakantieperiodes kan de leerling contact opnemen met de hersteldienst van Signpost.
De voorwaarden (garantie, facturatie ...) blijven dezelfde, maar in deze periode voorzien we
niet in een vervangtoestel. De contactgegevens van Signpost vind je op Signpost.be
Wat als je de school vroeger verlaat?
De garantieperiode bij Signpost blijft doorlopen, ook als je van school verandert.
Bij problemen of schade, neem je rechtstreeks contact op met de hersteldienst van Signpost.
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