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1. De directie aan het woord 
 

IT-toepassingen zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Er is geen enkel onderdeel in ons dagelijkse 
leven dat nog losstaat van IT. Dit heeft een grote invloed op de realisatie van de eindtermen van het onderwijs 
en op onze manier van communiceren en informeren. Als school willen we ons voortdurend aanpassen aan de 
veranderingen in het digitale landschap. Daarom hebben we een laptopproject uitgewerkt waarbij elke leerling 
met een persoonlijk leertoestel kan werken. Hierbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan en hebben we vele 
alternatieven overwogen en bestudeerd. 
Bij de leerkrachten wordt al langer ingezet op nascholing en op het vertrouwd worden met de nieuwe 
apparatuur. De netwerkverbindingen in onze school worden stelselmatig uitgebreid en voor de financiering 
worden verschillende formules uitgewerkt zodat er voor elke leerling een financieel haalbare oplossing kan 
worden aangeboden. 

 

 

2. Waarom hebben we een laptopproject? 
 
IT heeft een impact op alle facetten van het leven. Met het laptopproject willen we hierop inspelen zodat onze 
leerlingen later beter voorbereid zijn.  

- Bijna alle leerplannen leggen een belangrijk accent op IT-integratie. 
- IT-integratie is pas mogelijk als er voldoende en bedrijfszekere toestellen zijn. 
- We communiceren steeds meer digitaal met elkaar. Via ons leerplatform (Smartschool of 

SchoolOnline) beheren we de communicatie, de planning, het leerlingvolgsysteem en zorgbeleid en de 
evaluatiegegevens. De klassieke manier van lesgeven wordt steeds vaker aangevuld met digitale 
toepassingen. 

- Traditionele handboeken blijven ook in de toekomst erg belangrijk, maar de meeste uitgeverijen 
bieden nu reeds digitale versies aan. Daar kan men thuis of in de les mee aan de slag. 

- Er is steeds meer educatieve software. 
- Via digitale hulpmiddelen krijgen we een beter zicht op het leerrendement van de leerlingen, zodat de 

leerkrachten gerichter kunnen bijsturen. 
- We verwachten dat de leerlingen ook thuis een pc/laptop ter beschikking heeft om taken te maken, 

teksten te schrijven, oefeningen te maken en te communiceren. 
- We zijn er ons van bewust dat de laptop niet in elke les een plaats zal hebben. We kiezen steevast 

voor de beste aanpak, die wordt niet steeds door de laptop ondersteund. De leerkracht en de 
vakgroepen bewaren hier de autonomie. 

 
In een eerste fase werd in het schooljaar 2017-2018 reeds aan de leerkrachten hetzelfde type laptop als 
waarmee de leerlingen werken ter beschikking gesteld. Dit liet toe om een testfase in te bouwen alvorens te 
starten bij onze leerlingen van het derde jaar.  
 
 

3. Hetzelfde toestel voor iedereen? 
 
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen van dezelfde afdeling. Daarom raden we 
aan om te kiezen voor de laptop via de school. Die keuze komt voort uit enkele bedenkingen: 

- Bij een defect aan de leerlaptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat 
men verder kan werken met een vertrouwd toestel. 

- Er wordt een toestel aangeboden dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren. 
- Er is een vlotter klasverloop door gelijke softwareversies. 
- Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen makkelijk elkaar helpen. 
- Er is een uniform servicepakket voor hard- en software. 
- Er is geen afgunst tussen de leerlingen. 
- Niet alle ouders kunnen hun kind helpen bij een defect aan een eigen toestel, daarom neemt de 

school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen. 
- Eigen toestellen zullen niet ondersteund worden door de school. 
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4. Welke richting gebruikt welke laptop? 
 
Via de website www.leermiddel.be/leotes kan je steeds terugvinden welk  toestel wordt aangeraden voor 
welke studierichting. 
 
SINT-MICHIEL en PIUS X COLLEGE (vanaf sept 21):  

- Voor alle richtingen en afdelingen van Sint-Michiel Leopoldsburg raden we het toestel Lenovo 
Thinkpad E14 aan. 

- Voor alle richtingen en afdelingen van Pius X College in Tessenderlo raden we het toestel Lenovo 
Thinkpad E14 aan. Deze school start pas met het laptopproject vanaf 01/09/2021 

 
THHI: Voor de verschillende afdelingen van THHI zijn er verschillende toestellen. 

- de grafische afdeling kan je bij de school (dus NIET via de site) een toestel (HP 470) huren 

voor 2 jaar. Bij de start van het 5de jaar dien je een keuze te maken om dit toestel dan 
verder te huren (de richting PM) of je een grafisch toestel aanschaft (de richting MM). 

- de afdeling MultiMedia (5de en 6de jaar) raden we aan om zelf een grafisch toestel aan te 
schaffen (Type  DELL G5 15 met 16 GB i5 256 GB of gelijkwaardig). Dit toestel kan je niet 
via de school kopen of huren, maar wel rechtstreeks bij een dealer naar keuze. Dit toestel 
zal je ook kunnen gebruiken in eventuele verdere studies. 

- Voor ALLE ANDERE afdelingen raden we het toestel Lenovo Thinkpad E14 aan 

 
 

5. Waarom wil de school een laptop voor iedere leerling op elk moment? 
 
Vanuit pedagogisch-didactisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt vinden we het belangrijk dat elke leerling op 
elk moment over een krachtige leeromgeving kan beschikken. 
Een computer hoort in het moderne onderwijs bij de basisuitrusting van elke leerling. De school verstrekt deze 
basisuitrusting tegen een kostprijs en met een service die voordeliger zijn dan bij een individuele privé-
aankoop. 
 
Onze huidige IT-park telt heel wat computers verspreid over vele lokalen. De weinige uren dat deze lokalen niet 
in gebruik zijn leren ons dat dit nog steeds onvoldoende is. Onze huidige omkadering, financiële middelen, 
infrastructuur en organisatorische mogelijkheden laten niet toe om ons computerpark zo uit te bouwen dat we 
voor elke leerling een pc zouden ter beschikking hebben. Momenteel zitten wij eerder op een verhouding van 
één toestel per drie à vier leerlingen. 
 
Bovendien willen we heel bewust geïntegreerd gebruik maken van IT tijdens het gewone lesgebeuren. De 
leerling moet dus over een toestel kunnen beschikken als de leerstof erom vraagt. 
 
 

6. Wat investeert de school zelf in dit laptopproject? 
 
Een laptop is een extra en een zware kost voor de ouders. Ook de school zal voluit blijven investeren, door 
vernieuwing van de netwerkinfrastructuur, door de aanleg van glasvezelverbindingen en door het 
ingebruiknemen van professionele firewalls. Voorts zal de school voor elke leerling met een laptop een locker 
gratis ter beschikking stellen.  
 
 

7. Waarom starten vanaf het 3de jaar? 
 
We beseffen dat wellicht elke leerling gebaat zou zijn bij dit laptopproject, IT-integratie komt immers in 
leerplannen van elk leerjaar aanbod. Toch kiezen we er voor om te starten in het derde jaar. Dit omwille van 
volgende overwegingen: 

- Wellicht is het niet mogelijk om een hele schoolcarrière van 6 of 7 jaar te overbruggen met één 
toestel. 

- De garantieperiode van de toestellen bedraagt drie jaar, eventueel uit te breiden met een vierde jaar. 

http://www.leermiddel.be/leotes
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- Jonge leerlingen hebben al heel wat uitdagingen: nieuwe school, nieuwe aanpak, zware boekentassen, 
nog te ontwikkelen verantwoordelijkheidszin. 

- Oudere leerlingen kunnen al beter eigen verantwoordelijkheid opnemen. Ze worden op die manier 
ook stapsgewijs voorbereid op hogere studies of op een werksituatie. 

 
 

8. Waarom is er dan geen laptopproject vanaf het eerste jaar? 
 
Voorlopig lijkt ons dit niet haalbaar, maar met de huidige snelheid waarmee de maatschappij verandert, 
kunnen we niet uitsluiten dat op termijn ook gestart wordt met een project in het eerste jaar. We merkten in 
de Corona-tijd dat het gebruik van een laptop goed ingeburgerd raakte. 
 
Deze leerlingen kunnen nu terecht in computerklassen of kunnen werk verrichten op iPads en laptops van de 
school die door de leerkracht uitgeleend kunnen worden en ingezet in de klas. 
 
 

9. Waarom kiezen we voor een laptop en niet voor een tablet? 
 
Eén van de eerste stappen in ons project was het bepalen van het soort toestel. Er zijn eigenlijk twee 
mogelijkheden: een laptop of een tablet. Beide toestellen hebben hun voor- en nadelen. Een tablet is lichter en 
kleiner, soms ook handiger in gebruik. Een tablet is echter eerder om te consumeren, om iets op te zoeken, te 
bekijken en veel minder om zelf ook iets te maken, te produceren. 
 
De laptop is er dus op te produceren, d.w.z. teksten schrijven, aan boekhouding doen, opdrachten uitvoeren, 
tekenpakketten gebruiken … We kozen resoluut voor een laptop omdat we hierop standaardprogramma’s 
kunnen draaien. 
 
 

10. Wat is de configuratie van het toestel? 
 
Deze configuratie is uiteraard tijds- en contractafhankelijk. De versie van juni 2020 is voor de standaard Lenovo 
Thinkpad E14 

- Type laptop: business range, stevig toestel dat voldoet aan vereisten business gamma 
- Beeldscherm: 14  inch scherm FHD Anti Glare 
- Processor: AMD Ryzen 5 
- Ram: 8 GB DDR4 SDRAM  
- Harde schijf: 256 GB SSD  
- HD 720P Webcam integrated + micro 
- Aansluitingen: 2 USB 3.1, 1 USB-C, 1 HDMI, 1 RJ45 
- OS: Microsoft Windows 10 pro 
- Gewicht: max 1,5 kg 
- Extra: ondersteuning voor Microsoft Wireless Display Adapter V2 en voor Hyper-V 

Dit is een zeer performant toestel met recente features dat zeker en vast voldoende is voor al onze richtingen, 
zowel algemene als technische. 
 
Daarnaast hebben we ook nog het volgende toestel voor de tweede en derde graad van de afdeling Drukken en 
de tweede graad van de afdeling MultiMedia 
 

- HP 470 G5 i5 
o I5 processor 
o 17 inch scherm 
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11. Welke service is er op de laptops? 
 
Op de laptops die niet via de school zijn verkregen wordt via de school geen service verleend. U kan hiervoor 
terecht bij uw dealer. 
 
De laptops die via de school zijn verkregen zijn er specifieke service garanties na verkoop: 

- Er is een stevige case voorzien met een aansluidende sleeve. 
- De toestellen worden geleverd met 3 jaar next business day on site garantie. In geval van defect moet, 

zonder dat er door de school een diagnose gesteld wordt of een complex ticket opgemaakt wordt, het 
toestel, mits onverwachte omstandigheden, de volgende werkdag hersteld worden. 

- Herstellingen buiten garantie moeten binnen een redelijke termijn (gemiddeld 2 werkdagen) na 
goedkeuring van de herstelling, afgehaald en teruggebracht worden. De maximale prijs voor een 
herstelling buiten schade (ongeacht de schade, per geval) mag nooit hoger zijn dan € 150 (incl btw). 

- De leverancier voorziet een helpdesk waar leerlingen tijdens de vakanties rechtstreeks kunnen naar 
bellen en waarbij een technieker on site (in België) komt bij herstellingen. 

- Bij een herstelling zal de leerling een vervangtoestel van de school krijgen. De leerling zal dus altijd 
over een toestel kunnen beschikken, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht. 

 
Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar deze garantie om leerling, ouder en leerkracht met zo weinig 
mogelijk technische zorgen te laten proeven. Het hele laptopteam beschouwt dit al seen essentieel onderdeel 
van ons pedagogisch project, ondanks de kostprijs die dit met zich meebrengt. Het is een absolute noodzaak 
om de goede werking van de school te kunnen garanderen, gedurende de volledige loopbaan van de leerling. 
 
 

12. Wat kost dit laptopproject de ouders? 
 
De kostprijs is uiteraard afhankelijk van het gekozen model. Voor het basismodel (Lenovo Thinkpad E14) zijn er 
drie mogelijkheden: 

1. Men kiest er voor om een laptop via eigen kanalen te verwerven en deze mee te brengen. De ouders 
hebben dan de kostprijs zelf in de hand maar zijn er zich van bewust dat er geen service noch garantie 
geboden zal worden door de school 

2. Men koopt het toestel via de voorgestelde leverancier(s). De kostprijs voor het toestel voor schooljaar 
2020-2021 bedraagt € 586 

3. Men huurt het toestel via de voorgestelde leverancier(s). De huurprijs voor het toestel voor schooljaar 
2020-2021 bedraagt € 19,5 per maand, gedurende 34 maanden, of een totaal van € 663. Indien u dit 
wenst, schenkt de school het toestel aan u nadat u de volledige huurperiode achter de rug heeft. 

 
Voor het toestel HP 470 G5 i5 bedraagt de maandelijke huurprijs € 25 per maand (gedurende 4 schooljaren) 
 
Ruim 20% van deze prijzen zijn voor de uitgebreide garantie en service. Enkel op die manier kunnen we 
garanderen dat iedereen steeds over een laptop zal beschikken, ongeacht pannes of defecten. 
Elke ouder die niet over de nodige financiële middelen beschikt, kan dit in alle anonimiteit bespreken met de 
beschikbare vertrouwenspersonen binnen onze school. 
 
 
Prijzen vergelijken met consumentenproducten is als appelen met peren vergelijken. U zal het schooltoestel 
niet in de gewone handel kunnen vinden omdat er specifieke aanpassingen zijn voor ons. Zo zijn ze bvb 
uitgerust met een speciale wifi-kaart die het massaal dataverkeer in onze school mogelijk maakt. De school 
maakt geen winst op dit project, de enige winst die de school hier maakt is de LEERwinst voor de leerling. 
We zijn fier op ons laptopproject en met het hele team maken wij er een erezaak van dat u voor dit bedrag een 
toestel huurt of koopt met een uitgebreide garantie en een volledige service. 
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13. Is dit nu echt verplicht voor alle leerlingen? 
 
We gaven reeds aan waarom we kiezen voor dit project. De ervaring van scholen die al een gelijkaardig project 
op poten hebben gezet, leert ons overduidelijk dat het van groot belang is dat iedereen over hetzelfde toestel 
beschikt. Zo kunnen we de grootste leerwinst garanderen. Als eerlingen beschikken over dezelfde configuratie, 
die ook bij de leerkrachten gekend is, kan er het vlotst gewerkt worden in en buiten de les. Deze manier van 
werken laat de school toe om de juiste keuzes te maken bij de implementatie van programma’s en tools.  
 
We hopen dus dat alle leerlingen instappen in ons laptopproject. Net zoals we verwachten dat leerlingen en 
ouders de andere leermiddelen die de school kiest, aankopen. 
 
Tijdens schooljaar 2020-2021 moeten dus alle leerlingen van het derde, het vierde, het vijfde en zesde jaar van 
THHI en Sint-Michiel beschikken over een eigen laptop, al dan niet gekocht of gehuurd via de leverancier 
aangeraden door de school. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten ook de derde en vierdejaars van PXC over een eigen laptop beschikken. 
 
 

14. Wat als de leerling thuis al over een toestel beschikt? 
 
Dit kan vervelend zijn. We vragen dan aan de ouders om goed na de denken en volgende afwegingen te maken: 

- Zal het eigen toestel altijd werken en is er steeds een reservetoestel voor handen? 
- Is het eigen toestel geschikt om dagelijks mee naar school te brengen en meerdere keren per dag op 

te starten, te sluiten en open en dicht te doen? 
- Beschikt het eigen toestel over minstens dezelfde configuratie als het schooltoestel? 
- Is de maximale opstarttijd 60 seconden? 
- Kan de batterij nog voldoende lang mee? Opladen op school is eerder uitzonderlijk mogelijk. 

 
Indien deze vragen positief beantwoord kunnen worden, is er geen enkele reden om voor het toestel van de 
school te kiezen. Indien niet, dan is het wellicht aan te raden om toch in te stappen op het voorstel. 
 
 

15. Wat als je later instroomt? 
 
Als je later instroomt in het derde jaar: 

- Kan je meteen de laptop kopen of huren voor de gebruikelijke periode 
Als je later instroomt in het vierde jaar: 

- Kan je meteen de laptop kopen 
- Of huren, maar het einde van de huurperiode (normaalgezien 34 maanden) kan nooit na de 

vermoedelijke afstudeerdatum vallen. Er zal een voorschot gevraagd worden om deze periode te 
overbruggen. Dit voorschot is natuurlijk afhankelijk van het moment van instroom. 
 

 

16. Wat als je eerder uitstroomt? 
 

- Als je de laptop kocht is er natuurlijk geen probleem. Je neemt de laptop mee 
- Als je de laptop huurt zijn er verschillende mogelijkheden: 

o Je betaalt het resterende bedrag in één keer af en de school schenkt het toestel aan jou 
o Je stopt met betalen en levert het toestel in 
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17. Wat met diefstal? 
 
Het toestel is ook verzekerd tegen diefstal. Omdat dit echter een redelijk fraudegevoelig item is met laptops 
zijn er een aantal extra voorwaarden: 

- Diefstal op school is niet verzekerd. De laptop kan echter op momenten dat hij niet in gebruik is, in de 
locker bewaard worden 

- Er moet braak gepaard gaan met de diefstal. Concreet wil dit zeggen dat er sporen van inbraak e.d.m. 
zichtbaar moeten zijn. Een laptop die gestolen is terwijl hij op de vensterbank van de woning ligt, is 
dus niet verzekerd … 

 
 

18. Krijgen leerlingen ook begeleiding? 
 
In september zullen alle leerlingen die met het laptopproject starten begeleiding krijgen met het aanmelden op 
het toestel, het activeren van hun accounts, … Ook zullen enkele basisafspraken wordt gemaakt ivm veilig 
internetgebruik, het plaatsen van de laptops in de lockers, … 
 
Verder begeleiden we hen ook bij het op punt zetten van hun Microsoft Office, installatie softwarepakketten 
en Google-omgeving. Op die manier hebben ze vlot toegang tot het toestel, maar ook tot hun Google-Drive 
opslag, hun schoolaccount en Smartschool of Schoololine. 
 
 

19. Hoe tracht de school de schoolrekening te verlagen? 
 
Een toestel binnen het laptopprojct is een aanzienlijke kost. Dit trachten we te compenseren door meer dan 
vroeger andere kosten te beperken zonder het pedagogisch project van onze school onder druk te zetten. 
 
Het streefdoel is om gemiddeld € 50 per jaar te besparen op de schoolrekeningen. Ook voor ons is dit echter 
een groeiproces waarin wij, met hulp van de leerkrachten en de ouders, elk jaar willen bijleren. 
 
We vermelden reeds dat we via het boekenfonds reeds in staat zijn om heel wat handboeken goedkoper aan te 
bieden door het systeem van huur of gebruiksrecht. Dit is reeds een grote besparing voor alle ouders. 
 
De vakvergaderingen kregen alvast de opdracht om mee na te denken over factuurverlaging voor al onze 
leerlingen. 
 
 

20. Waar kan het toestel bewaard worden buiten de lessen? 
 
Iedere leerling die betrokken is in het laptopproject krijgt gratis een locker ter beschikking. In deze locker zullen 
ook andere spullen opgeborgen kunnen worden. De leerling dient enkel een hangslot te voorzien. De school zal 
GEEN huur vragen voor het gebruik van deze locker. 
 
Het is echter niet de bedoeling dat de toestellen tijdens de nacht of tijdens de vakantieperiodes op school 
blijven. De leerling neemt ‘s avonds het toestel meer naar huis in zijn stevige beschermhoes en neemt het 
toestel de volgende lesdag opgeladen terug mee naar school. 
 
 

21. Heeft de leerling/ouder beheerrechten op het toestel? 
 
Ja, er is een lokale gebruiker geïnstalleerd op het toestel die toestaat dat je lokale beheerrechten hebt op het 
toestel. Op deze manier kan je bvb thuis ook een printer installeren. 
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22. Vervangt de laptop de handboeken? 
 
Neen. De leerlingen zullen nog altijd over boeken beschikken. We kiezen steeds voor het beste leermiddel. 
Waarschijnlijk zullen wel enkele boeken, die nu gebruikt worden, vervangen worden door digitale 
alternatieven. We stellen vast dat deze vaak even duur zijn. Een combinatie van papieren en digitale 
handboeken staan we – o.w.v. de kostprijs – niet toe.  
 
Wat wel zal veranderen , is dat er met nuttige toepassingen op de computer zal worden gewerkt. Dit zal niet in 
elk lesuur gebeuren, maar wel telkens als dit het leerproces kan verrijken. 
 
Leermiddelen die toch nog geprint moeten worden, zullen steeds door de school aangeboden worden. De 
school print immers goedkoper dan thuis. 
 
 

23. Is dit laptopproject niet asocial (en te duur)? 
 
We kunnen niet ontkennen dat dit project een serieuze investering vraagt van de ouders, maar zoals 
aangehaald in onze bovenstaande visie, leert de ervaring dat een laptop reeds vandaag de dag onontbeerlijk is 
in de vorming van al onze leerlingen. Vermits elke leerling over hetzelfde toestel beschikt is er geen afgunst 
tussen de leerlingen. 
 
Via een ruime marktstudie zijn we op zoek gegaan naar de goedkoopste partner die ons een kwalitatief 
businessmodel kan aanbieden met de nodige dienstverlening. We hopen zo ook een toestel aan te bieden dat 
aanzienlijk goedkoper is en een betere service heeft dan een equivalent op de privémarkt. We voorzien ook 
legaal alle nodige software.  
 
Bijkomend spreiden we de kosten van het toestel maximaal over drie schooljaren. 
Het toestel kan ook thuis door andere gezinsleden gebruikt worden. 
 
De leerlingen zullen voor en na schooltijd – bijvoorbeeld in de avondstudie - ook op school gebruik kunnen 
maken van gratis en snel internet. Ook het printen zal op school goedkoper kunnen dan thuis.  
 
Elke ouder die op dit moment niet over de nodige financiële middelen beschikt, kan in alle anonimiteit, in 
overleg gaan met de beschikbare vertrouwenspersonen op onze school. 
 
 

24. Hoe moet de laptop getransporteerd worden? 
 
Het toestel wordt geleverd met een spatwaterdichte, extra verstevigde beschermhoes. Als het toestel niet in 
gebruik is wordt dit toestel dus bewaard in de beschermhoes. De beschermhoes (met toestel) past in de   
boekentas. 
Het toestel, inclusief beschermhoes, weegt max. 1,5 kg. Dit is trouwens ook één van de redenen waarom 
gekozen wordt voor een 13” toestel. Het gewicht bij deze toestellen is beperkter dan bij een groter formaat. 
Toch kan men aan een 13” toestel nog aangenaam werken. 
 
 

25. Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien? 
 
De toestellen beschikken over een batterij die 4 tot 5 uur meegaat. Dit is ruim voldoende voor het gebruik 
tijdens de schooldag.  We verwachten dan ook dat elke leerling ’s avonds plichtbewust zijn/haar laptop thuis 
oplaadt en de volgende lesdag meebrengt.  
 
Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen in het stopcontact gaan of dat de school massaal 
oplaadpunten voorziet. Bij herhaaldelijk problemen met het niet opladen zullen we hierover dezelfde aanpak 
hebben als het systematisch of regelmatig ‘vergeten’ van de andere leermiddelen (boeken, turnkledij, …). 
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26. Is studeren met de laptop altijd beter? 
 
Het laptopproject betekent zeker niet dat het leren nu uitsluitend via de laptop zal gebeuren. Wetenschappelijk 
onderzoek geeft een heel genuanceerd beeld over het rendement van IT-toepassingen in het onderwijs. Ook in 
het hoger onderwijs is het gebruik heel divers en sterk afhankelijk van de context en de persoon.  
 
Op school bouwen we aan een kwalitatieve leeromgeving waarin we leerlingen zoveel mogelijk leerkansen 
willen bieden. De leerkracht zal dus steeds de beste tool inzetten. Meestal zal hij het leerproces sturen en 
keuzes maken, maar soms zullen (oudere) leerlingen in bepaalde omstandigheden ook zelf bepalen of ze 
bijvoorbeeld nota nemen op papier of met PC. 
 
 

27. Wat gebeurt er op het einde van het huurcontract? 
 
Op het einde van het huurcontract voor de Lenovo Thinkpad E14 gaat het toestel via de school naar de 
huurder. Als u dus gedurende 3 jaar steeds de huurgelden betaald heeft, ontvangt u op het einde van die 
periode het toestel in volledige eigendom. Zolang u studeert aan onze school mag u bovendien ook de software 
blijven gebruiken. Eens de school verlaten, vervallen automatisch alle rechten op het gebruik van software. 

 

28. Wat met de privacy? 
 
Op 25 mei 2018 ging de een nieuwe en erg strenge wetgeving op het gebruik van data en privacy van kracht. 
De school neemt dat zeker ter harte en zal de nodige stappen zetten om dit ook in de praktijk toe te passen.  
 
Dit betekent dat alle gegevens van de leerlingen strikt beveiligd zullen worden en enkel zichtbaar zijn voor de 
bevoegde personen die hun account zullen moeten afschermen. Berichten en informatie die opgeslagen wordt 
in een persoonlijke map zijn door niemand leesbaar. Ook niet door beheerders of de directie. Zo beperken we 
datalekken tot het minimum. Ook Smartschool en Schoolonline hebben deze nieuwe wetgeving verwerkt in 
hun systeem. 
 
We zullen leerlingen stimuleren om alle gegevens op te slaan in de cloud. Zo blijven ze overal beschikbaar. Ook 
deze informatie zal niet gecontroleerd worden. 
 
Laptops die opnieuw ingeleverd worden of defect zijn, krijgen een clean install zodat alle oorspronkelijke 
gegevens gewist worden en worden losgekoppeld van het schoolnetwerk.  
 
 

29. Mogen ook andere leerlingen een laptop kopen via de school? 
 
Uiteraard mogen ook leerlingen die volgend schooljaar nog geen laptop moeten hebben op school mogen er 
eentje kopen via dezelfde weg. Je koopt de laptop dus niet via de school, maar wel via 
www.leermiddel.be/leotes . 
 
Zit je momenteel nog (of pas) in een middenschool, dan kies je best de locatie die het dichtst bij jouw school zit. 
(THHI voor Tessenderlo & Sint-Michiel voor Leopoldsburg). Pas vanaf volgend jaar zal PXC zichtbaar zijn online 
als locatie. 
 
Zit je momenteel in PXC en heb je nood aan een nieuwe laptop, dan kies je ook best locatie THHI. Je laptop zal 
dan geleverd worden in THHI, maar doorgestuurd worden naar PXC. 
 
 
 
 
 

http://www.leermiddel.be/leotes

