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LAPTOP IN DE BOEKENTAS10 geboden voor goed laptopgebruik

1. Laad je laptop elke avond thuis helemaal 
op.

2. Breng je laptop elke dag mee naar school.
3. Draag zorg voor je laptop en gebruik 

steeds de beschermhoes.
4. Bewaar je documenten, foto’s,… online 

op Google Drive.
5. Leen je laptop nooit uit: jij bent 

verantwoordelijk als er iets mee gebeurt.
6. Ga naar de helpdesk bij problemen of 

defecten.
7. Gebruik de laptop enkel tijdens de lessen, 

niet op de speelplaats.
8. Laat je laptop nooit onbewaakt achter.
9. Hou je laptop en de hoes proper: geen 

versieringen, opschriften…
10. Neem de laptop na de lessen mee naar 

huis. 
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Gemeenteplein 8, 2550 Kontich
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Contact?

Meer info en veelgestelde vragen 
vind je op onze website!

www.sji.be/laptopproject



Kosten
Je betaalt een eenmalige waarborg. 
Daarnaast betaal je jaarlijks een servicekost. 
De waarborg krijg je volledig terug als 
je de laptop in goede staat weer bij ons 
binnenbrengt.

Wat is inbegrepen in de servicekost? 
• Gebruik van de laptop op school én thuis
• Degelijke beschermhoes
• Windows 11 en het Windows Office-

pakket
• Helpdesk op school: 

Laptop in de boekentas: waarom?
Wil je mee zijn in onze maatschappij, dan is 
het belangrjk dat je digitale vaardigheden 
ontwikkelt. 

We leven immers in een steeds meer 
gedigitaliseerde wereld: denk aan het online 
kopen van kledij, het online reserveren 
van een afspraak bij een dokter, het online 
lezen van de krant. De coronacrisis heeft de 
digitalisering nog doen versnellen.

Daarom heeft elke leerling vanaf schooljaar 
2022-2023 een laptop van de school in 
bruikleen om tijdens de lessen én thuis te 
gebruiken. Zo kunnen we onze jongeren 
zo goed mogelijk voorbereiden op het 
leven in een steeds meer gedigitaliseerde 
maatschappij. 

Voordelen?
• stimuleren en ontwikkelen van 

probleemoplossend denken
• bevorderen van mediawijsheid en 

digitale geletterdheid
• meer kansen om gedifferentieerd les te 

geven
• meer mogelijkheden voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften

Welke laptop?
We kozen voor de dunne en lichte HP 
ProBook 445 met vijf jaar full-service en een 
degelijke beschermhoes.
Met een scherm van 14 inch en een gewicht 
van slechts 1,6 kg neem je hem gemakkelijk 
mee in de rugzak. De HP ProBook draait 
op de AMD Ryzen 3 processor, waardoor 
schoolprogramma’s soepel en snel werken. 
Dankzij de 128 GB SSD start de laptop binnen 
enkele seconden op en is er voldoende 
opslagruimte voor alle bestanden.

Hoe werkt het?
Je ontleent een toestel van de school. Je 
neemt de laptop elke dag opgeladen mee 
naar school. Natuurlijk mag je hem ook thuis 
gebruiken.
Als je naar een andere school gaat of 
afstudeert, geef je de laptop terug aan de 
school.

Wanneer kan je het toestel ophalen?
Eind augustus zal je uitgenodigd worden 
om samen met je ouders je toestel op te 
halen. Je betaalt dan ook de waarborg en 
servicekosten.

• gratis herstel binnen 
garantievoorwaarden 

• max. 39 euro kosten bij defecten die 
buiten garantie vallen

• gebruik van een vervanglaptop als 
je laptop binnen is voor herstel

Wat bij defect?
Er is een helpdesk op school. 
De full-service garandeert 
een snel en gratis herstel, 
tenzij het defect of de 
schade buiten garantie is. 


