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Waarom een laptopproject op het Montfortcollege?

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de digitale competen:es van toekoms:ge studenten 
en werknemers. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering 
van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Jongeren hebben 
de juiste vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. 
  
Anderzijds houdt die digitalisering ook wel wat gevaren in. Daarom willen we 
onze leerlingen correct en kri:sch leren werken met het internet en hen op een 
gepaste manier leren omgaan met de stroom aan informa:e die hen bereikt via 
de (sociale) media. 
In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of 
om het leren te ondersteunen. De combina:e van tradi:onele leermiddelen en 
digitale tools kan de crea:viteit en mo:va:e van jongeren s:muleren en geeF zo 
een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen 
we de onderwijstradi:e en technologische innova:e wat zorgt voor een 
krach:gere leeromgeving. 
  
Met de modernisering van het  secundair onderwijs werd ook een ICT-leerplan 
ingevoerd. In onze visie bereiken we deze doelen door ze te integreren in alle 
vakken.  
De Vlaamse regering heeF naast de modernisering, het relanceplan ‘Digisprong’ 
opgestart. Hierbij krijgt elke school een budget om voor de leerlingen een 
digitaal leermiddel te voorzien.  
We streven naar een haalbare schoolrekening, waarbij gezocht wordt naar een 
evenwicht tussen leermiddelen op papier en digitale leermiddelen. Een laptop is 
een instrument, een middel om te leren, maar vervangt niet alle papieren 
cursussen. Het combineren van een digitaal middel en een leermiddel op papier 
kan het leerproces alleen maar ten goede komen. 
Daarom zullen we alle leerlingen toegang geven tot een eigen, persoonlijke 
laptop wanneer ze bij ons naar school komen. De leerlingen kunnen deze laptop 
zowel thuis als op school gebruiken. 



 

Welke laptop bieden we aan?

De school kiest bewust voor eenzelfde toestel voor alle leerlingen en 
leerkrachten. De laptops worden door de school aangekocht en worden tegen 
een huurprijs uitgeleend aan de leerlingen. 

Deze werkwijze heeF een aantal voordelen: 

• Alle leerlingen hebben gelijke kansen op ICT-vlak en afgunst tussen de 
leerlingen wordt vermeden. 

• Alle leerlingen beschikken over een toestel waarop dezelfde soFware staat 
geïnstalleerd. Dit zorgt voor een vloRer verloop van de lessen. Voor sommige 
rich:ngen kan eventueel extra specifieke soFware geïnstalleerd worden. 

• Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen op die manier 
elkaar helpen en leren van elkaar. 

• We kiezen voor een stevig businessmodel dat geschikt is voor intensief 
gebruik. Door de groepsaankoop kunnen we een scherpere prijs per toestel 
bekomen. 

• Op school zorgen de ICT-coördinator en enkele medewerkers er voor dat het 
laptopproject in goede banen wordt geleid. Er zal een laptop-helpdesk zijn 
waar leerlingen en ouders terecht kunnen indien er problemen opduiken. Het 
ICT-team lost kleine problemen op, regelt herstellingen en herinstalleert 
soFware. Bij een groter defect van de laptop krijgt de leerling een iden:ek 
vervangtoestel. Dit garandeert con:nuïteit, zowel :jdens de lessen als bij het 
werken thuis. 

• Tijdens schoolvakan:es staat een externe firma in voor de herstellingen van 
defecte laptops.  

• Er wordt op school ook voortdurend vooruit gekeken zodat onze servers en 
internetverbindingen op:maal blijven func:oneren om deze grote 
hoeveelheid aan toestellen goed te laten func:oneren.  

• Leerlingen hebben geen administratorrechten op de laptops. Alle nodige 
soFware wordt van op afstand geïnstalleerd of ter beschikking gesteld via het 
‘Bedrijfsportaal’. 

• Op de laptops zal ook een ‘Class Management System’ geïnstalleerd worden 
(LanSchool Air). Met deze soFware kan de leerkracht alle schermen van de 
laptops bekijken. De leerkracht kan de toegang tot internet :jdelijk blokkeren. 
De leerkracht kan ook de schermen :jdelijk blokkeren of zijn/haar scherm 
delen met de leerlingen. Deze soFware is enkel werkzaam :jdens de 
schooluren. 



 

HARDWARE 

• HP Probook 445 G8 
• 14” HD scherm 
• AMD Ryzen 5 processor 
• 8 GB werkgeheugen 
• 256 GB SSD 
• BaRerij met lange levensduur 

SOFTWARE 

De laptops worden geleverd met voorgeïnstalleerde soFware en zijn gebruiksklaar 
bij de levering. Onder andere de volgende soFware is standaard aanwezig en 
wordt automa:sch geüpdatet: 

• Windows 10 Educa:on 
• Office 365 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Google Earth Pro 
• TeamViewer 
• VLC Media Player 
• Adobe Acrobat Reader



 

DE LAPTOP IS DEFECT 

• Als de laptop defect is of niet goed func:oneert, brengt de leerling de laptop 
binnen bij de laptop-helpdesk van de school. 

• Problemen met het besturingssysteem of de soFware worden indien mogelijk 
op school opgelost. De medewerkers van de laptop-helpdesk zullen mogelijk 
de laptop volledig opnieuw installeren. Daarom is het belangrijk dat de 
leerling zijn/haar bestanden bewaart in de persoonlijke cloudopslag 
(OneDrive). 

• Bij problemen met de hardware die binnen garan:e vallen, wordt de 
herstelling op school uitgevoerd door een technieker van Signpost. Ook de 
baRerij valt binnen de garan:e. BaRerijen met een capaciteitsverlies van meer 
dan 30% worden vervangen. 

• Bij defecten buiten garan:e (bv. gebroken scherm, vochtschade, connectoren 
stuk door fou:ef gebruik, vandalisme, ...) is de herstelling voor rekening van 
de leerling. Hierbij wordt een forfaikactuur van maximaal 39 euro 
aangerekend. Dit gebeurt via de schoolrekening. 

• Bij problemen met de laptop :jdens een vakan:eperiode, kan de leerling 
contact opnemen met de helpdesk van Signpost, telefonisch via 09 277 97 38 
of per mail via info@signpost.be. 

DE LAPTOP IS VERLOREN OF GESTOLEN 

• Bij diefstal of verlies brengt de leerling de school onmiddellijk op de hoogte. 
Daarnaast moet steeds aangiFe gedaan worden bij de poli:e. Daar wordt een 
proces-verbaal opgemaakt waarvan de leerling een kopie bezorgt aan de 
school. 

• Bij diefstal moet er duidelijk sprake zijn van inbraaksporen. Diefstal uit een 
voertuig of op school is niet gedekt. Wanneer de leerling de laptop moet 
afgeven onder bedreiging valt dit wel onder de diefstalverzekering. Bij diefstal 
ben je verzekerd en krijg je een ander toestel. De diefstalverzekering rekent 
wel een vrijstelling van 39 euro aan. 

• Wanneer de leerling door onzorgvuldigheid de laptop verliest, zal er een 
nieuwe huurovereenkomst moeten afgesloten worden met de school. De 
school zal een financiële compensa:e vragen voor het verloren toestel. 
Bijvoorbeeld: het vergeten van de boekentas op de bus is niet gedekt door de 
verzekering.

WAT ALS ER IETS MISGAAT?



 

Onze school kiest heel bewust voor eenzelfde toestel voor alle leerlingen en 
leerkrachten. Daarom staan we niet toe dat leerlingen op school een laptop van 
thuis gebruiken. 

Dit biedt een aantal voordelen: 

• Een groepsaankoop betekent een betere prijs. 
• Alle leerlingen hebben steeds dezelfde mogelijkheden, niemand blijF achter 

omwille van technische beperkingen. 
• Via het gekoppelde servicepakket kan de school snel helpen in geval van 

defect; zo blijF de leerachterstand steeds beperkt. 
• Als een defect niet dadelijk kan opgelost worden, kan de school het kapoRe 

toestel snel vervangen door een volledig gelijkaardig toestel. 
• Leerlingen en leerkrachten weten hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en 

helpen bij problemen.

WAT ALS JE AL EEN LAPTOP HEBT?



 

• De leerling neemt de laptop al:jd mee naar school om de lessen te volgen, 
tenzij het anders gecommuniceerd wordt (bv. bij daguitstappen). 

• De leerkracht bepaalt autonoom :jdens zijn/haar les wanneer en voor hoelang 
de laptop gebruikt kan worden. 

• De leerling laat de laptop nooit onbeheerd achter. We verwachten dat elke 
leerling een locker huurt op school zodat de laptop veilig kan opgeborgen 
worden :jdens bv. pauzes en de lessen L.O. 

• Op de speelplaats mag de laptop nooit gebruikt worden. Tijdens een studie 
mag dit enkel met toestemming van de leerkracht van toezicht. 

• Delen of uitlenen van de laptop aan een andere leerling is niet toegelaten. Elke 
leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke laptop. Dit om 
discussies te vermijden bij schade of verlies. Het is daarom ook niet de 
bedoeling dat het toestel gedeeld wordt binnen het gezin. 

• Er wordt bij de laptop een beschermhoes geleverd. De leerling is verplicht om 
de laptop steeds in deze hoes te vervoeren. De hoes is spatwaterdicht en zorgt 
voor stevigheid :jdens het transporteren. 

• De laptops mogen niet op de school blijven. Ze worden na de lesdag mee naar 
huis genomen. Ook :jdens de vakan:eperiodes blijF de laptop thuis. Het is 
niet toegelaten de laptop mee op vakan:e te nemen naar het buitenland. 

• Opladen gebeurt thuis. De laptop moet volledig opgeladen zijn wanneer de 
leerling aan een schooldag begint. 

• We verwachten van de leerlingen dat ze de laptop met veel zorg gebruiken. De 
laptop moet verschillende jaren gebruikt kunnen worden en moet in goede 
staat ingeleverd worden wanneer een leerling onze school verlaat. Het 
personaliseren d.m.v. eigen s:ckers, s:Fen, markeringen e.d. is niet 
toegelaten. 

• De leerling meldt zich op de laptop aan met de persoonlijke schoolaccount 
(MicrosoF 365). Via de persoonlijke schoolaccount heeF de leerling zijn/haar 
eigen cloudopslag (OneDrive). Bestanden moeten al:jd opgeslagen worden in 
de cloud. Opgeslagen bestanden op de computer zelf kunnen in geval van 
problemen met de computer niet gerecupereerd worden. De school noch de 
leverancier is dus verantwoordelijk voor het verlies van je bestanden.

Hoe gaat de laptop gebruikt worden?



Digisprong maakt het mogelijk dat de school de laptops zelf aankoopt. De 
voorziene budgeRen laten ons echter niet toe om alles volledig gra:s ter 
beschikking te stellen voor de leerlingen. De huurprijs per jaar zal dan ook 75 euro 
bedragen, verdeeld over 3 trimesters (25 euro per begonnen trimester). 
  
Daarnaast vragen we ook een waarborg van 39 euro bij het ondertekenen van de 
huurovereenkomst. De waarborg krijgt u terug aan het einde van de 
huurovereenkomst wanneer het toestel en de meegeleverde accessoires 
onbeschadigd worden ingeleverd.  
De school maakt geen winst op het laptopproject, de aangerekende huurprijs is 
enkel om het verschil tussen het Digisprong-budget en de kosten van de laptops te 
dekken, dit wordt zo voorgeschreven door de Vlaamse overheid. 

Vragen? 
 
Vragen kan je steeds mailen naar roelolaerts@monkort.be. Antwoorden 
op vaak terugkerende vragen zullen in de loop van het schooljaar digitaal 
gepubliceerd worden op Smartschool. Na verloop van :jd zullen we ze 
opnemen in een herziene versie van deze brochure. 

HOEVEEL ZAL DE HUUR VAN DE LAPTOP BEDRAGEN?


