
EXTRA SERVICE

Voor de extra service die nodig is bij zo een groot aantal toestellen, schakelt
de school de hulp in van een externe partner. Daarin zit een uitgebreide
garantie, en een snelle afhandeling bij mogelijke problemen (zoals diefstal,
hardware- én softwareproblemen, extra bescherming en advies).
Voor de extra service wordt aan de ouders een jaarlijkse bijdrage van €30
gevraagd voor de Chromebooks. Voor de laptops bedraagt dit €50. 

Ouderbijdrage en waarborg

DIGISPRONG @ OLV

DIGISPRONG

Ook op het OLV doen we volop mee aan de Digisprong. We hebben
het afgelopen jaar hard gewerkt om ons netwerk te verstevigen, en
onze school klaar te maken aan de toevloed van mobiele toestellen.

Vervolgens hebben we onze leerkrachten een toestel bezorgd, zodat
zij goed voorbereid de sprong konden wagen. Ook hebben we aan
specifieke richtingen al een toestel bezorgd, omdat de nood aan
digitale hulpmiddelen hier groot was.

Op het Onze Lieve Vrouwinstituut

CHROMEBOOKS EN LAPTOPS

Nu zijn we klaar om de volgende stap te zetten, en ons te wagen aan de
grote sprong. 
Vanaf het begin van schooljaar 2022, zal elke leerling van de eerste graad
een Chromebook ontvangen. In een later stadium krijgen de leerlingen
van de tweede en derde graad een Laptop met het besturingssysteem
Windows.  Zo hebben onze leerlingen een diverse kijk op het digitale
gebeuren, en leren ze werken met verschillende omgevingen. 

De grote sprong

BUDGET

Om dit allemaal te kunnen bekostigen heeft de overheid budgetten
vrijgemaakt, zodat de school de toestellen kon aanschaffen. Wij
geven deze toestellen in bruikleen aan de leerling. Dit wil zeggen
dat het toestel eigendom blijft van de school, maar dat de leerling
deze wel mee naar huis mag nemen. 

Wie gaat dat betalen?



PRAKTISCH

Van de leerling zal verwacht worden dat hij dagelijks het toestel meeneemt naar de school met een
volle batterij. Om de laptop op school op te laden zijn er niet genoeg mogelijkheden. De toestellen
die worden gebruikt, beschikken over een batterij die het een hele dag zou moeten uithouden. 

Pen en papier

Dit betekent niet dat er niets meer zal geschreven worden op het OLV. We zetten in op digitale
hulpmiddelen als het doel dat we willen bereiken zich hiertoe dient. Het is belangrijk dat leerlingen
verschillende methodes aangereikt krijgen om leerstof te verwerken.  

Opladen
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Op een correcte wijze en kritisch leren informatie zoeken op het internet.
Technologie leren gebruiken op een gepaste wijze. Dat is ook leren omgaan met de stroom informatie die wij
tegenwoordig krijgen via (sociale) media. Dus ook leren om dit te beheersen in het dagelijks leven.
De mogelijkheid om leerinhouden thuis te bekijken in de vorm van een video, zodat er in de klas meer tijd is voor
praktijk en oefeningen. De leerling krijgt zo de mogelijkheid om in de les aan opdrachten te werken en de leerkracht
aan te spreken bij moeilijkheden.
Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform.
Leerlingen hebben continu toegang tot alle lesmateriaal en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.
Elke leerling heeft dezelfde laptop, dus dezelfde mogelijkheden.
We streven ernaar om te besparen op kopieën en handboeken. Dit is een project op langere termijn. De uitgeverijen
van schoolboeken stellen elk jaar meer digitaal lesmateriaal ter beschikking. 

Welke voordelen biedt het gebruik van een laptop in de klas?

MEERWAARDE

HET TOESTEL

In de 1e graad gebruiken de leerlingen een Chromebook. Dit is een toestel dat tussen een laptop en een tablet inligt.
Over het algemeen is het een eenvoudiger toestel om mee te werken. De leerlingen kunnen zeker en vast alle
doelstellingen behalen in de 1e graad. 

Na de eerste graad leveren de leerlingen hun Chromebook in, en krijgen ze een ander toestel met het besturingssysteem
Windows. Zo een toestel biedt net iets meer mogelijkheden. Op deze manier leren onze leerlingen om op verschillende
manieren te werken en naargelang het doel, het middel aan te passen. 

1e graad: Chromebooks

 2e en 3e graad: Laptop met Windows

Nog vragen? U kan een uitgebreide brochure vinden op onze website, of via Smartschool
Heeft u moeilijkheden om de tekst hierboven te begrijpen? Vertaal hem dan via de volgende link: www.deepl.com

 

http://www.deepl.com/
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 Het engagement van de school

Wij hebben een uitgebreid ICT-beleid waarvan we jaarlijks de evolutie opvolgen, onze acties plannen en onze
werking bijsturen.
Elke leerkracht op onze school wordt opgeleid, zowel op technisch (correct werken met software) als
pedagogisch vlak. Opleidingen gebeuren via bijscholingen en/of pedagogische studiedagen.
De school beheert de software en de online platformen.
Eigen software kan niet worden geïnstalleerd op de toestellen.
De leerling en leerkracht hebben een eigen laptop, de school zorgt ervoor dat elk klaslokaal is uitgerust met
alle overige ICT-infrastructuur. Concreet wil dat zeggen dat elk klaslokaal is voorzien van draadloos internet
en beamer.

Wij verwachten van zowel de leerling als de ouders een inspanning, 
daartegenover staat ons engagement:

VISIE

Een grotere hoeveelheid betekent een betere prijs. 
Iedereen gelijk = geen afgunst tussen leerlingen binnen hetzelfde jaar.
Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel, daarom
neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.
Kan het probleem toch niet onmiddellijk opgelost worden, dan krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in
bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk
is in een les, bij een toets of tijdens een examen.
Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
De toestellen zijn van professionele kwaliteit:
Inclusief servicepakket van de leverancier. Dit is een garantie inclusief onderhoud en herstelling.
Dekking tegen diefstal in geval van diefstal met braak of bedreiging, buiten de school. Hiervan dient steeds
aangifte gedaan te worden bij de politie.

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen (eerste graad Chromebook – tweede en derde
graad laptop) . Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop, Chromebook of tablet van thuis te
gebruiken.

Iedereen dezelfde Chromebook/laptop



1 onderdeel: € 99
2 onderdelen: € 138
3 onderdelen: € 177
+3 onderdelen: overleg met coördinatoren voor oplossing

Binnen garantie: De leerling krijgt een vervangtoestel. Zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het eigen toestel
terug in gebruik. 

Buiten garantie (externe schade aan het toestel zoals kapot scherm, vochtschade, ... , waardoor het toestel niet meer
bruikbaar is): 

- De leerling krijgt een vervangtoestel. Ongeacht de schade, zal er een forfaitaire kost aangerekend worden van €39. 

Buiten garantie - cosmetische schade (deukjes, gebroken hoeken, vlekken die niet kunnen worden verwijderd, ...): 

- Bij schade aan het toestel van cosmetische aard (krassen, deuken) die de werking van het toestel niet verhinderen
zal de leerling zelf de reparatiekosten moeten betalen. 

Technische problemen
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WAT BIJ PROBLEMEN

Bij het minste softwarematige probleem zorgen we voor een nieuwe installatie. Dit gaat
vlot, zodat de leerling niet lang zonder toestel zit. 

Softwarematige problemen


