
VILLA PIU

Laptopproject 1ste jaar 2020-2021



Waarom een laptopproject?

• Belang van ICT in de samenleving wordt steeds 
groter -> 21ste-eeuwse vaardigheden

• Smartphone

• PC banking

• …

• Alle leerlingen hebben hetzelfde materiaal



Laptops binnen Freinetonderwijs

• Ook Freinet ging al om met de nieuwe media van 
zijn  tijd (jaren ‘20-’30): 

• radio

• bandrecorder

• grammofoonplaten

• Voornaamste doel =  communicatie



Concreet gebruik

• Zelfstandig werk: p-uren (toegang lesmateriaal)

• Correspondentie -> contact met de buitenwereld
- mail

- Skype

- filmpjes en foto’s delen

• Vrije teksten: schoolkrant, blog,…

• Ondersteuning leerstoornissen: Kurzweil, Sprint

• Verwerking uitstappen: website, foto’s



Voordelen

• Elke leerling krijgt dezelfde mogelijkheden

• Leerlingen kunnen op school en thuis 
samenwerken via online platformen

• Continue toegang tot lesmateriaal

• Leerling leren correct en kritisch omgaan met het 
internet

• Minder boeken en kopieën nodig



Engagement van de school

• School beheert software en online platformen

• Leerkrachten worden bijgeschoold (technische en 

pedagogisch)

• School voorziet lockers om laptop veilig op te 

bergen tijdens pauzes

• Daling prijs boeken en kopieën



Toestel

HP Probook 430 celeron l 4GB l  128GB



Iedereen zelfde toestel

• Aankoopprijs gunstig door gezamenlijke 
aankoop

• Bij probleem kan leerkracht of ICT-
coördinator helpen

• Iedereen gelijk dus geen afgunst

• Identiek vervangtoestel bij reparatie

• Leerlingen kennen elkaars toestel en helpen 
elkaar



Huur of koop?

• Je beslist zelf of je het toestel koopt of huurt

• Service en garantie is voor beide opties 

dezelfde



Kostprijs

Koop Huur
34 maanden

€ 575 € 18,75 / maand



Service

• Pakket: laptop + stevige hoes

• Laptop gebruiksklaar gemaakt

• Drie jaar lang nextbusinessday-on-site 

garantie: technieker komt laptop op school 

maken

• Reservetoestel tijdens reparatietijd



Garantie

• Batterij <70% van normale werking -> 
vervanging

• Herstelling binnen garantie: technieker 
herstelt/vervangt gratis

• Herstelling buiten garantie (glasbreuk,…): 
forfaitair bedrag van 150€/schade



Praktisch

• In juni kan je de laptop al bestellen                   

-> info volgt

• De laptops worden in de eerste week van 

september in de klas uitgedeeld

– Eerste opstart samen

– Afspraken over gebruik klassikaal overlopen


