Beste (toekomstige) leerlingen en ouders
In dit document vinden jullie een inleidende uitleg over het laptopproject dat zich op onze
school ontrolt. Met dit laptopproject willen wij verdere stappen zetten in de richting van
het moderne en digitale onderwijs en de ontwikkeling van belangrijke 21ste-eeuwse
vaardigheden.
In het schooljaar 2020-2021 startten we met een laptop voor onze leerlingen in 5MO en
5OMC. In het schooljaar 2021-2022 trekken we deze lijn door met een laptop voor elke
leerling van het eerste jaar.
Meer uitleg vinden jullie alvast hieronder. In de nabije toekomst verschijnt er ook een
laptopbrochure met een uitgebreide uitleg over alle verschillende aspecten van dit
laptopproject.

Waarom een laptop voor elke leerling?
Dit laptopproject kadert in de verdere uitwerking en het behalen van de didactische
doelen binnen de leerplannen van de richtingen die wij op school aanbieden. In onze
maatschappij zijn ICT-toepassingen ook niet meer weg te denken uit alle facetten van het
dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het
secundair onderwijs, maar eveneens op onze manier van communiceren en informeren.
We willen dan ook stappen vooruit zetten in het versterken van de digitale geletterdheid,
het verrijken en personaliseren van het individueel leerproces en het stimuleren van
projectmatig en onderzoekend leren.
Dit project zorgt er ook voor dat elke leerling beschikt over een aangepast device, geschikt
voor de lessen, maar ook voor eigen (thuis)gebruik. Deze laptop staat zowel op als naast
school ter beschikking van de leerling.

Ons engagement als school
Als school engageren wij ons om de leerlingen te ondersteunen in het vlot en efficiënt
gebruik van de laptop. Zo voorzien wij een snel en krachtig netwerk zodat de leerlingen
vlot gebruik kunnen maken van de laptop tijdens de lessen en leren we hen de nodige
gebruikswijzen en attitudes aan om hier gepast gebruik van te maken. Daarnaast streven
we ernaar om de laptop in te zetten als werk- en hulpmiddel. Dit zowel met het oog op de
aanpak van de lessen, maar ook met het oog op het latere (professionele) gebruik.
Dit betekent geenszins dat papier en pen volledig verdwijnen, maar wel dat er wordt
gestreefd naar een gezonde combinatie van zowel papieren als digitale werkmiddelen. In
onze huidige maatschappij zijn beide immers belangrijk en is geen van beide weg te
denken.

Huurkoopsysteem
Voor dit laptopproject maakt onze school gebruik van een huurkoopsysteem in
samenwerking met Signpost. Het is verplicht om als leerling in een klas die deelneemt aan
het laptopproject een laptop aan te schaffen. Er is daarbij bij het begin de keuze om deze
meteen aan te kopen of te huren (over een periode van 22, 34 of 46 maanden). Een
huurcontract betekent dat er een maandelijks huurbedrag wordt betaald en dat aan het
einde van de huurperiode de laptop eigendom wordt van de huurder, d.w.z. jullie als
leerling en ouders.
De betaling en het contract hieromtrent verloopt rechtstreeks met Signpost.

De laptop
We kozen voor onze leerlingen voor de Lenovo L15 met Windows 10 Professional. Dit is een
zeer performant toestel, ideaal voor schoolgebruik, met de mogelijkheid om vele jaren
mee te gaan. Het 15,6” scherm en het aanwezige numeriek klavier ondersteunen daarnaast
ook het gebruiksgemak.
Bij elke laptop wordt ook een hoes voorzien om het toestel veilig te bewaren en te
vervoeren. Bovendien gaat het bij de laptops steeds om een businessmodel, waardoor de
leerling over een stevige en duurzame laptop kan beschikken.

Service
De samenwerking met Signpost zorgt voor een gepaste en vlotte service, zowel bij opstart
als bij moeilijkheden. Zo is er 4 jaar standaardgarantie op het toestel en de batterij (in
tegenstelling tot een privéaankoop waar deze garantie slechts 2 jaar bedraagt). Tijdens
deze garantieperiode neemt Signpost ook eventuele herstellingen op zich, zowel tijdens de
schoolperiode, als tijdens de vakanties. Deze herstellingen kunnen op school, maar ook
thuis gebeuren en worden steeds uitgevoerd door geschoolde technici. Deze service en
garantieperiode blijft ook doorlopen wanneer de leerling onze school verlaat en er
besloten wordt om de laptop te behouden.

Verdere informatie en vragen
Verdere informatie over de specificaties van het toestel, afspraken, de dienstverlening,
het gebruik,… volgt in de nabije toekomst op de website van de school.
Bij eventuele vragen mag u steeds een e-mail sturen naar laptops.secundair@imi.be.

Met vriendelijke groeten
Het IMI-schoolteam

