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Beste ouder(s), beste leerling 
 
 
 

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er aan alle leerlingen op Agnetencollege een 

laptop ter beschikking gesteld door de school.  
 
 
In dit document geven we onze visie op dit project én laten we zien hoe we onze 

leerlingen begeleiden in dit verhaal. Heb je toch nog vragen dan kan je steeds terecht 

bij de ICT-coördinatie of de directie. Zij zullen je graag te woord staan. 
 
Op een geslaagde schoolcarrière! 

Het schoolteam 
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1. Onze visie 

1.1. Voordelen van een persoonlijke laptop 
 
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een persoonlijke laptop in de klas?  
 

• De leerlingen leren een kritische houding aan te nemen tijdens het opzoeken 
via internet. 

• De leerlingen leren nieuwe technologie gebruiken (meer dan enkel Facebook 
en andere sociale media). 

• De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden (verdiepend of ondersteunend) 
en toch een interactie met al de leerlingen behouden. 

• Demofilms kunnen eventueel thuis bekeken worden waardoor er tijd vrijkomt 
om moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger op het tempo van de leerling 
te behandelen. 

• Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor 
leerlingen thuis beter kunnen oefenen, ieder kan de leerstof op zijn tempo 
verwerken. 

• Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen 
(de fysieke afstand is geen handicap meer). 

• Doordat iedereen in de klas dezelfde laptop heeft, krijgt elke leerling identieke 
mogelijkheden (bijvoorbeeld leerlingen met een computer thuis tegenover 
leerlingen zonder een computer thuis). 

• De school engageert zich om te besparen op kopieën en leerboeken en om dat 
blijvend na te streven.  

Aangezien een parallel scenario zonder laptop niet bestaat, is het precieze bedrag 
moeilijk te berekenen. 
 

1.2. Hetzelfde toestel voor iedereen 
 
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden 
staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken. 
 

• Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in 
bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dat 
garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of 
tijdens een examen. 

• Het is een stevig toestel voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren 
om schadegevallen te beperken. 

• Door gelijke softwareversies kan een vlotter klasverloop gegarandeerd 
worden. 

• Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen elkaar helpen. 
• De school voorziet in een service voor zowel software als hardware 

(onderhoud, herstelling, ...). 
• De aankoopprijs is laag door het grote aantal dat samen wordt aangekocht. 
• Iedereen gebruikt identieke software zodat in de klas geen tijd wordt verspild 

met anders werkende programma’s. 
• Er is geen afgunst tussen leerlingen. 
• 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. 
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1.3. Het engagement van de school 
 
Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere 
kosten te beperken: 
 

• streven naar minder kopieën; 
• minder leer- en werkboeken; 
• digitale leer- en werkboeken die steeds up-to-date zijn; 
• veel aandacht voor de globale schoolrekening. 

 
Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële 
vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden: 
 

• vaardigheden in ICT; 
• vertrouwdheid met de nieuwe media; 
• kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie. 

 
Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de school een team bij elkaar gebracht 
dat zich hiervoor inzet: 
 

• een ICT-coördinator die de eindverantwoordelijkheid opneemt. Hij wordt 
bijgestaan door medewerkers; 

• ICT-medewerkers die samen instaan voor de herstellingen, herinstallaties van 
software en de uitwisseling voor  

• de vervangtoestellen. Zij zijn de hele dag aanspreekbaar voor alle leerlingen, 
zowel tijdens lesuren als tijdens speeltijden. 

Via ons eigen berichtensysteem (Smartschool – Support ICT) of 
support@agnetencollege.be kunnen leerlingen en ouders deze personen contacteren. 
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2. Het toestel 
 
We kiezen voor een 14” laptop. Dit toestel is voldoende groot om vlot op te werken 
en kan toch goed in een boekentas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lenovo Thinkpad L14 Dell Latitude 3420 
AMD Ryzen 3 Pro 4450U 
14” HD  
8 GB DDR4  
256 GB SSD NVMe harddisk 
Batterij 45 Wh lithium-ion, 3 cellen 

Hoes voor fysieke bescherming 

Intel core i3-1125G4 

14” FHD 
8GB DDR4 
256 GB SSD NVMe harddisk 

Batterij 41 Wh lithium-ion, 3 cellen 
Hoes voor fysieke bescherming 
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3. Dagelijks gebruik 
 
De laptop is in onze administratie op naam geregistreerd door middel van het 
serienummer (dat ook digitaal in het geheugen van de laptop is opgeslagen) en 
gekoppeld aan het schoolmailadres van de leerling. 
 
Er is geen specifiek antivirusprogramma geïnstalleerd. Het standaard 
antivirusprogramma van Windows, Windows Defender krijgt goede reviews en is 
voor ons voldoende. 
 
Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig 
opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de 
loop van de dag toch een lege batterij, dan laad je je laptop enkel op in een lokaal 
waar je aanwezig bent of tijdens de middagpauze. 
 
Het staat je vrij om een USB-muis en/of toetsenbord aan te schaffen. ‘Oortjes’ zijn 
niet inbegrepen, maar moet je wel zelf voorzien om in de klas de andere leerlingen 
niet te storen. 
 

3.1. Je account 
 
De laptop heeft een account met beheerdersrechten dat te gebruiken is door 
leerlingen en ouders. De gebruikersnaam is het interne e-mailadres 
voornaam.naam@agnetencollege.be van de leerling. Je kan je wachtwoord zelf 
kiezen. Ditzelfde mailadres wordt ook gebruikt om aan te melden op ons netwerk en 
als gebruikersnaam voor Smartschool. 
 

3.2. Geen beperkingen op websites 
 
Sociale media (Facebook, Instagram ...) kunnen soms een obstakel worden. Toch 
stelt Agnetencollege geen specifieke beperkingen in. Ouders kunnen zelf beperkingen 
instellen. Maar we vragen hier voorzichtig mee te zijn. Als leerlingen iets voor een 
lesopdracht moeten opzoeken, kunnen ze gehinderd worden. Bovendien zijn veel 
leerlingen handig genoeg om beperkingen te omzeilen. 
 
Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat de leerling doet met 
de laptop. Sociale media zijn een vast gegeven in onze maatschappij. We moeten 
onze leerlingen hiermee leren omgaan. Dat gebeurt in dialoog met de jongere en 
door grenzen af te spreken. Ouders en school moeten hierin een team vormen. De 
school wil het probleem niet van zich afschudden, maar kan zonder hulp van de 
ouders niets bereiken. 
 

3.3. Documenten bewaren 
 
Een laptop is uiteindelijk ook maar een toestel dat defect kan geraken. Bij een defect 
kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Een heel veilige manier van 
bestanden bewaren is alles online zetten: je raakt nooit iets kwijt en het 
opslagmedium kan onmogelijk defect geraken. Je hebt online opslagruimte via 
Smartschool, via Google Drive en via Office365 beschikbaar. De school is nooit 
verantwoordelijk voor bestanden die je kwijt speelt! 
 
In de eerste graad hebben de leerlingen geleerd om op deze manier te werken 
(Google Drive) en hoe ze zich bv. moeten aanmelden op een WiFi-netwerk. Tijdens 
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de lessen ICT (en doorheen het schooljaar bij de andere vakken) worden de 
leerlingen nog verder wegwijs gemaakt in onze, steeds meer, gedigitaliseerde 
wereld.  Verder zullen alle tools (Word, Excel, GIMP, Pasco,…) die gebruikt worden in 
de specifieke vakken uiteraard toegelicht worden. Heb je op een bepaald ogenblik 
toch nog twijfels of is er iets waarover je vragen hebt, dan kan je steeds terecht bij 
de leerkrachten of bij de ICT/laptop-helpdesk. 
 

3.4. Veiligheid eerst!  
 

• Je brengt je laptop steeds mee naar school in de beschermtas die 
meegeleverd wordt en je leent hem nooit uit. 

• Je zorgt zelf voor een degelijke, stevige tas waarin je zowel je boeken als je 
laptop (in beschermtas of laptopvak) kan steken. 

• Bij verplaatsingen volg je steeds de instructies van je leerkracht. Je laat in 
ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de lessen LO (en andere 
korte uitstapjes) berg je je laptop op in je locker. 

• Je gebruikt je laptop niet op de speelplaats. Je zorgt ervoor dat hij tijdens 
speeltijden veilig opgeborgen zit in je boekentas of je locker.  

 

3.5.  Kostprijs en betaalprocedure > Jaarlijkse kost 
 
Als servicekost (herstellingen, verzekering, reservetoestel ter beschikking) rekenen 
we een maandelijkse kost van 5 EUR aan (gedurende 10 maanden per schooljaar). 
Deze kost wordt via de schoolrekening vereffend. Het grootste gedeelte van de 
financiering komt via de middelen voor Digisprong van de Vlaamse Regering. 
 
 
 

3.6.  Gedragscode 
 

We volgen de gedragscode zoals deze door de Vlaamse overheid werd opgesteld 

(https://overheid.vlaanderen.be/%20personeel/integriteit/hoe-omgaan-met-ict-
middelen).  

 
Je gaat als volgt om met de ICT-middelen van de Vlaamse overheid: 

• zorgvuldig en vooruitziend 

• zuinig, efficiënt en effectief 

• duurzaam 

 

Zorgvuldig en vooruitziend 
De ICT-middelen die je gebruikt zijn eigendom van de school. Je gaat ermee om als een 

zorgvuldig en vooruitziend persoon.  
‘Zorgvuldig’ houdt in dat je nadelige gevolgen probeert te voorkomen door gepaste 

voorzorgsmaatregelen te nemen.  
‘Vooruitziend’ betekent dat je de nadelige gevolgen van je handelen redelijk probeert in 
te schatten, dat je er met andere woorden op probeert te anticiperen. 

 
 

 

https://overheid.vlaanderen.be/%20personeel/integriteit/hoe-omgaan-met-ict-middelen
https://overheid.vlaanderen.be/%20personeel/integriteit/hoe-omgaan-met-ict-middelen
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Zuinig, efficiënt en effectief 
Je bent bereid verantwoording af te leggen over het gebruik van de ICT-middelen met 
het oog op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit. 

Je gebruikt je ICT-middelen in overeenstemming met de doelstellingen. Je hebt respect 
voor het auteursrecht en privacy. Je gebruikt de middelen niet voor discriminatie, 

pesten, stalking, spamming, ...  
Spring voorzichtig om met je wachtwoorden. 
 

Duurzaam 
Zet je computer, beeldscherm en printer uit als je meer dan een uur weg bent. Stel het 

energiebeheer van je computer in om energie-efficiënt te werken. 
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4. Ingebruikname laptop 
 
Volg onderstaande procedure om je laptop startklaar te maken. 
 

4.1. Eerste opstart 
 
Bij de eerste opstart van je laptop doorloop je de volgende stappen: 
 

1. Na het opstarten van de laptop kies je eerst als taal ‘Nederlands’, als land 
‘België’ en als toetsenbordindeling ‘Belgisch punt’; 
 

2. Een tweede toetsenbordindeling is niet nodig en sla ja over; 
 

3. Maak nu verbinding met je draadloos netwerk thuis om de configuratie te 
vervolgen; 
 

4. Na een automatische herstart moet je het wachtwoord ingeven dat je 
gebruikt om op de schoolcomputers aan te melden 
(voornaam.achternaam@agnetencollege.be). 
 
 

4.2. Andere software 
 
Als je je laptop voor de eerste keer opstart zullen enkele programma’s automatisch 
geïnstalleerd worden: Ms Office, Google Chrome, Google Earth, VLC, Audacity, GIMP, 
Inkscape, Foxit Reader, Google Drive en 7-zip. 
Deze programma’s worden tijdens de lessen gebruikt. 
 

 

4.3. Handmatige aanpassingen 
 

Wij raden aan Google Chrome als standaardbrowser en https://agnetencollege.smartschool.be/ 

als startpagina in te stellen. 
Als je op Google Drive aanmeldt kan je deze ook vanuit je verkenner bereiken. 

 
Je documenten worden automatisch online op Onedrive opgeslagen. 
 

  

https://agnetencollege.smartschool.be/


                  
 

 

 

11 van 12 

5. Service 
 
De school zorgt ervoor dat je steeds een operationele laptop ter beschikking hebt. 
Dat zit vervat in de garantie van het toestel. In plaats van de wettelijke twee jaar, 
voorzien we vier jaar garantie.  
 

5.1. Wat bij een defect? 
 
De garantie wordt door onze leveranciers gegeven op hardware, batterij en lader. De 
leveranciers verbinden zich ertoe herstellingen uit te voeren volgens hun NBOS-
principe (Next Business day On Site). Dat wil zeggen dat een laptop met een defect 
in principe de volgende dag op school wordt hersteld door de leverancier. 
 
Voor alle problemen of vragen ga je naar de laptop-helpdesk/ICT (in het 
coördinatielokaal A.0.12 in de inkomhal). Die is open tijdens de schooluren. Je komt 
tijdens de pauze. Als het dringend is, kan de leerkracht toestemming geven om 
tijdens de les langs te komen. De bedoeling is dat je nooit zonder een werkend 
toestel zit, zodat je de lessen kan volgen of toetsen/examens kan verderzetten. 
 
Laat je toestel nooit door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die niet 
via Agnetencollege gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen. We hebben 
een overeenkomst met onze externe partners over herstellingen binnen de 
garantieperiode van vier jaar. 
 
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 (Google Drive, Smartschool). We moeten bij de herstelling 
misschien software of hardware vervangen. Daarbij is het mogelijk dat jouw 
bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek ...) verloren gaan als deze alleen 
maar op de laptop staan. Zorg dus dat je belangrijke bestanden online of extern 
opgeslagen zijn. De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. 
 
Wij streven naar een korte reparatietijd. In de praktijk betekent dit dat de laptop 
soms binnen de 1 à 2 werkdagen op school hersteld wordt.  
 
 

5.2. Softwareproblemen 
 
In plaats van urenlang te zoeken welke instelling of driver verkeerd zou zijn, maken 
wij korte metten met het probleem en zetten we een zuivere versie van Windows op 
de laptop. Je krijgt als het ware je toestel terug zoals het op dag 1 was. Alle 
bestanden die enkel op de laptop werden bewaard, worden verwijderd. Zorg dus 
altijd voor een backup in de cloud of via een externe harde schijf. 
 
Andere software moet dus opnieuw geïnstalleerd worden. 
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5.3. Technische problemen binnen garantie 

 
Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er 
externe schade is aan het toestel. Kortom: een falen van het toestel zonder dat 
iemand iets verkeerd heeft gedaan. Herstelling is gratis. 
 

5.4. Technische problemen buiten garantie 
 
Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte 
schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade …. Voor de herstelling wordt 
een forfaitair bedrag van € 39 inclusief BTW per schadegeval aangerekend via de 
schoolrekening.  
 
Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je 
moet betalen bij een herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband 
met elkaar hebben, wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. 
Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. 
 
Duidelijke gevallen van misbruik vallen hier uiteraard niet onder en moeten volledig 
door de leerling / ouders betaald worden. 
 

5.5. Als iemand anders schade toebrengt 
 
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. De rekening van de 
forfaitaire kost wordt steeds via de schoolrekening doorgerekend. 
 

5.6. Diefstal of verlies 
 
Diefstal / verlies is niet verzekerd. Ook op school is de veiligheid van de laptop je 
eigen verantwoordelijkheid. 
Je bent verplicht om een diefstal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur bij 
de school te melden via support@agnetencollege.be. Een kopie van de aangifte bij 
de politie moet je eveneens binnen de vijf dagen inleveren. 
De vervanging van het toestel wordt vervolgens via de schoolrekening doorgerekend 
(restwaarde afschrijving over vier jaar). 
 

5.7. Wat tijdens schoolvakanties? 
 
Tijdens vakantieperiodes kan je een defect aanmelden via een online portaal. 
De hersteldienst komt gedurende de garantieperiode de laptop aan huis repareren. 
De voorwaarden (garantie, facturatie ...) blijven dezelfde. 

 
 


