
Damiaaninstituut Aarschot 

             

Laptopproject 

SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

  



1 

 

 

 

Beste ouder, beste leerling 

De technologie staat niet stil. Jullie zijn zelf misschien opgegroeid in een veel 

minder digitale wereld dan jullie zoon of dochter vandaag. De digitalisering is niet 

meer weg te denken vandaag de dag. Op de arbeidsmarkt is een goede ICT-

kennis een must. Ook de coronacrisis bewijst nog maar eens welke belangrijke 

plaats ICT in onze maatschappij inneemt. Denk maar aan de vele mensen die 

van thuis uit werken of leerlingen waarvoor afstandsleren plots dagelijkse kost 

werd afgelopen schooljaar. 

Om onze leerlingen beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of het hoger 

onderwijs en om kwaliteitsvoller te kunnen voldoen aan de leerplannen van de 

studierichtingen, vinden we het zinvol dat ze met een persoonlijke laptop kunnen 

werken. Hiermee kunnen ze, net zoals in het professionele leven, tijdens de les 

notities maken, samenwerken via Smartschool, taken maken, opzoekingswerk 

verrichten en nog zoveel meer.  

Schrijf je je in voor een studierichting in het 3de jaar dan engageer je je ook om 

in te stappen in het laptopproject. Het laptopproject in het 3de jaar is een 

pilootproject op onze school. Aan het einde van het schooljaar evalueren we wat 

goed ging en wat minder goed ging. Bedoeling van het project is, om na verloop 

van tijd, het aantal handboeken of invulboeken te reduceren. We bevinden ons 

momenteel in een overgangsfase, dit wil zeggen dat er zowel van de laptop als 

van de handboeken gebruik wordt gemaakt.  

In deze brochure hopen we een antwoord te geven op heel wat van jullie vragen 

over het laptopproject. Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht bij onze 

ICT-collega Pieter Ooms (ict@damiaaninstituut.be) of technisch adviseur 

coördinator Elke Peeters (elke.peeters@arcadiascholen.be). We wensen onze 

leerlingen een boeiend en leerrijk schooljaar!  

Het DIA- schoolteam 
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1. Onze visie  
 

1.1. Voordelen van DIA-laptops 

Wat zien wij als voordelen van het gebruik van een laptop in de klas?  

● Kritisch leren omgaan met internet 

● Nieuwe technologie leren gebruiken (meer dan alleen maar sociale media) 

● Integreren van de gemeenschappelijke leerplandoelen ICT/informatica (GLI) 

vanuit de modernisering 

● De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch 

een interactie met de leerling behouden  

● Delen van de leerstof -> kan thuis opnieuw bekeken worden waardoor 

leerlingen thuis de leerstof beter kunnen herhalen of memoriseren 

● Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen 

(de fysieke afstand is geen handicap meer) -> bvb. tool samenwerken in 

Smartschool 

● Doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden 

(bijvoorbeeld leerlingen met een computer thuis tegenover leerlingen zonder een 

computer thuis) 
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1.2. Ons engagement 

Met deze laptop bieden we onze leerlingen een extra leermiddel aan. Een 

leermiddel dat jullie in onze ogen beter klaarstoomt voor de jobs van morgen. 

Onze leerkrachten zullen deze laptops zo goed en functioneel mogelijk integreren 

in hun lessen. Zo zal veel lesmateriaal digitaal en interactiever aangeboden 

worden. Maar de laptop zal zeker niet alle boeken vervangen. 

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven, die als 

essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:  

● vaardigheden in IT 

● vertrouwdheid met de nieuwe media 

● kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie 

 

Voor vragen of hulp hebben we ook een contactpersoon aangeduid die voor jullie 

klaarstaat: 

Pieter Ooms ICT-coördinator pieter.ooms@arcadiascholen.be 

Elke Peeters  Technisch Adviseur Coördinator elke.peeters@arcadiascholen.be  
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2. Het toestel 

DELL Latitude 3510  

Windows 10 Pro 64bit  

Intel Core i5-10210U (4 Core, 6M cache, base1.6GHz, up to 4.2GHz) 15.6" FHD 

WVA (1920 x 1080) Anti-Glare Non-Touch 

M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 

16 GB DDR4 non-ECC RAM  

65 Watt AC Adapter  

3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery  

1 USB Type C™ 3.2 Gen 1 with Power Del & DisplayPort 1.2  

2 USB 3.2 Gen 1 (one with PowerShare)  

1 USB 2.0  

1 HDMI 1.4  

1 Flip-Down RJ-45 w/ status LED  

1 Micro SD Card Reader 3.0  

1 Universal Audio Jack Intel Dual Band  

Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.1  

Grey Belgian Azerty Backlit Keyboard with numeric Keypad 
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3. Gebruik van de laptop op school 
 

3.1. Wifi-netwerk 

We voorzien op school een connectie met het WIFI netwerk. Dat stellen we zelf 

voor jou in. We rekenen op jou dat je tijdens de schooluren het gebruik van 

downloadsites vermijdt. Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen we een goede 

verbinding garanderen. Wanneer je verbruik abnormaal hoog ligt, kan je hierover 

aangesproken worden door de ICT-verantwoordelijke. Blijf je nadien nog steeds 

teveel data verbruiken, volgt er een sanctie. 
 

3.2. Hoe werk je met documenten 

Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Een heel veilige 

manier om bestanden te bewaren is alles online zetten: je raakt nooit iets kwijt 

en het opslagmedium gaat niet defect. DIA biedt je online opslagruimte via 

Smartschool en via One Drive (onbeperkt). In de klas zal je uitleg krijgen hoe je 

hiermee moet werken. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die 

verloren gaan! 

3.3. In de klas 

Je mag uiteraard gebruik maken van je laptop tijdens de lessen voor didactische 

of pedagogische doeleinden. Je leerkracht geeft aan of je laptop al dan niet 

gebruikt mag worden. Het kan zijn dat er momenten of lessen zullen zijn waarin 

de laptop minder of niet gebruikt zal worden. 

3.4. Veiligheid eerst! 

We verwachten dat je zorg draagt voor je bruikleenlaptop. Je brengt hem steeds 

mee naar school. Je leent hem nooit uit, ook niet aan je klasgenoten. Laat je 

laptop ook nooit onbewaakt achter! 

Tijdens de studie mag je je laptop voor schoolopdrachten gebruiken. Vrij surfen 

mag enkel als de toezichthoudende leerkracht hiermee instemt.  

We raden je aan om je laptop tijdens de lessen LO op te bergen in een locker, 

die je kan huren aan €18 per jaar. Tijdens de speeltijden of middagpauze kan je 

ook je locker gebruiken om je laptop op te bergen. Neem je hem mee naar de 

speelplaats of refter, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je laptop. Gebruik je 

laptop niet op de speelplaats! 
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4. DIA-service 
 

4.1. Wat bij pech? 

Voor alle problemen of vragen ga je naar de laptophelpdesk van jouw campus. 

Die is open tijdens de schooluren. Je komt tijdens de speeltijd of je kan de 

leerkracht toestemming vragen om tijdens de les te gaan. Bedoeling is dat je 

nooit zonder een werkend toestel zit, zodat je de lessen kan volgen of 

toetsen/examens verder kan zetten. 

Laat het toestel niet door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die 

niet via DIA (Signpost) gebeurt, kan de garantie doen vervallen. 

Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (> 1 uur) dan krijg je 

een vervangtoestel. Bij toetsen (in de klas) of examens kan dat zelfs 

onmiddellijk. Zodra jouw toestel hersteld is, neem je weer je eigen toestel in 

gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen, moet je jouw toestel eerst inleveren. 

Alvorens je bij de helpdesk langs gaat, controleer je of alle documenten in jouw 

online opslagruimte staan (One Drive, Smartschool). We moeten misschien bij de 

herstelling software of hardware vervangen. Daarbij is het mogelijk dat jouw 

bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek ...) verloren gaan. Voorkom 

dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. 

Wij streven naar een korte reparatietijd. In praktijk betekent dit dat de laptop 

soms binnen de 1 à 5 werkdagen op school hersteld wordt. Er is meermaals per 

maand een technicus op school aanwezig. 

Ongevallen waarbij de laptop onopzettelijk beschadigd wordt, worden gedekt 

door de verzekering. Ook indien de laptop bijvoorbeeld bij transport naar de 

school zou vallen, dekt de verzekering eventuele schade (mits betaling van een 

franchise). De laptops worden met een beschermhoes geleverd. Ze zijn dus 

zeker goed beschermd bij regenweer of dergelijke.  

Diefstal buiten de schoolpoort wordt gedekt, mits voorleggen van een PV van de 

politie. 

Diefstal binnen de schoolpoort wordt niet gedekt.  

4.2. Softwarematige problemen 

Bij problemen met de software, vervangen wij deze door een nieuwe image. Alle 

bestanden, die alleen op de laptop werden bewaard, worden verwijderd. 
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4.3. Als een medeleerling schade toebrengt aan je laptop 

Je 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.  

5. Overeenkomst 
 

5.1. Subsidiëring door Vlaamse regering 

De Vlaamse Regering voorziet voor de komende drie schooljaren subsidies om de 

digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, de zogenaamde Digisprong. 

Concreet betekent dit dat we tijdens dit eerste schooljaar onze leerlingen van het 

derde jaar een laptop gratis ter beschikking stellen. 

De leerlingen krijgen deze laptops in bruikleen. Ze dienen de laptops aan het 

einde van het schooljaar opnieuw in te leveren.  

De leerlingen van de doorstroom- en dubbele finaliteit krijgen een nieuwe laptop 

ter beschikking. De leerlingen van de arbeidsfinaliteit krijgen een refurbished 

laptop in bruikleen. 

Dit schooljaar kan het laptopproject als een pilootproject beschouwd worden. Er 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de kwaliteit van de nieuwe en de 

refurbished laptops, dit om de krijtlijnen van het laptopproject verder uit te 

zetten. 

5.2. Gebruikersovereenkomst – afspraken 

Rechten en plichten 

• Het materiaal werkt goed bij ontvangst. 
 

 

• Je mag zelf geen veranderingen aanbrengen aan het ICT-materiaal (bv. 

nieuwe software installeren op een laptop). Neem hiervoor contact op met 

de school. 
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• Enkel de leerling en zijn/haar gezin mag het ICT-materiaal gebruiken. 

        

 

 

• Je draagt zorg voor het materiaal. 

 

 

 

Diefstal en beschadiging 

Als het ICT-materiaal gestolen wordt, laat je dit 
meteen aan de school weten. De ouders/voogd 
geven de diefstal bij de politie aan. 

Bel Elke Peeters (TAC) – 0494 39 89 41 om de 
school te verwittigen. 

 

Als de computer beschadigd is of niet meer 
goed werkt, laat je dit meteen aan de school 
weten. 

Als die beschadiging er gekomen is door de 
leerling of gezinsleden, kunnen de kosten voor 
herstel aangerekend worden. 

Leerlingen krijgen de laptop slechts mee naar huis als de 
gebruikersovereenkomst ondertekend werd. Er wordt ook een duplicaat van de 
ondertekende gebruikersovereenkomst aan de leerling overhandigd. 
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6. Afspraken  
 

6.1. Dagelijks meebrengen 

Je brengt je laptop uiteraard elke dag mee naar school met uitzondering van de 

sportdag, uitstappen of andere speciale gelegenheden waarbij de lessen niet 

plaatsvinden. 

6.2. Opgeladen batterij 

Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig 

opgeladen batterij kan starten. De voorziene batterijen zijn voldoende sterk om 

het een hele lesdag vol te houden.  

 

 


