
Laptopproject 2020-2021 

5BSO 



Welke klassen? 

• Alle leerlingen van 5BSO: 

– 5 kantoor 

– 5 verkoop 

– 5 verzorging 

– 5 haarzorg 

– 5 publiciteit 

 



Waarom? 

• Belang van ICT in de samenleving wordt 

steeds groter -> 21ste-eeuwse 

vaardigheden 

– Smartphone 

– PC banking 

– … 

• Alle leerlingen hebben hetzelfde materiaal 



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 

• Voor alle klassen behalve publiciteit 

 HP Probook 430, celeron, 4GB,   

 128GB 

 

• Voor 5 publiciteit 

 Lenovo L390, i3, 16GB, 512GB,          

 Full HDscherm 



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 

Klas Koop Huur (34 maanden) 

5KA 

5VK 

5VZ 

5HRZ 

 

€ 575 € 18,75 /maand 

 

Totaal na 34 maanden : 

€ 637,5O 

5PG 

 

 

 

 

€ 839 € 27,90/maand 

 

Totaal na 34 maanden : 

€ 948,60 

 



Prijsverschil laptop publiciteit 

• Zwaarder model nodig voor grafische 

toepassingen 

 

• Een Full High Definition scherm om 

nauwkeuriger te werken 

 



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 

 


