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Laptopproject  

Gericht aan: 2de graad 

5+6 AT, AU, BT, EI, EIT, EM, HB, HT, IIT, ITN, IW, MV, RB 

7 AE, IE, IH, RN - Se-n-Se IC, CP 

én niet komend uit één van deze richtingen. 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

In de richting die uw zoon/dochter gekozen heeft, wordt de laptop als didactisch leermiddel gebruikt. De 

specificaties van de laptop zijn bepaald door de school.  

 

Inhoudelijk 

• Een up-to-date laptop in bruikleen met tabletmodus, touch screen en pen. 

• Een stevige hoes. 

• Een breed softwarepakket: Academic software. 

• De verzekering op het toestel. 

• Het gebruik tijdens vakanties, incl. zomervakantie als de leerling het volgende schooljaar nog in een 

laptopklas is ingeschreven op onze school. 

 

Kosten 

• Gebruiksvergoeding: € 100 - dankzij Digisprong van de Vlaams Overheid is dit erg laag. 

• Academic software: € 35 via de schoolrekening. 

• Verzekering: € 0 met een franchise van € 39 

 

Hoe bestellen? 

• U dient een aanvraag in via de website http://www.campushast.be/digitaalleermiddel; 

• Dit kan vanaf 1 juli, maar doe dit zo snel mogelijk (vóór 8 juli). 

 

Aandachtspunten 

• Ouders dienen eerst de gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Dit kan ten vroegste op de afhaaldag 

Zijn de ouders niet aanwezig, gaat het document mee met de leerling. Pas na inleveren van het 

ondertekende document, krijgt de leerling het toestel mee naar huis.  

•  

• In de 2de lesweek wordt het toestel geactiveerd op school. Je krijgt de belangrijkste werkwijzen mee. 

• De laptop is in beheer van de school. Hierdoor kunnen we tijdens de les ingrijpen op de gebruikte apps 

en kunnen we benodigde apps via een schoollicentie beschikbaar stellen. 

• In onze school is een ICT-protocol van kracht. Dit kan je nalezen op: 

https://www.campushast.be/reglementen.  

 

Heeft u vragen, dan kan u terecht bij het ICT-team via ict@campushast.be.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Rembert Henderix en Inge Valkenborgh   ICT-team 

directeuren 
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