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Met de laptop naar het college  
Voor leerlingen van het eerste jaar 2020-2021  
 
Het Klein Seminarie is gestart met de integratie van de laptop in de klas en de studie. De leerlingen hanteren 
de laptop als leermiddel tijdens de lessen en mits afspraken door de opvoeders ook in de studietijd. Zij 
brengen de opgeladen laptop elke dag mee naar school of bewaren die in hun persoonlijke locker in de Z-
ruimte.  De leerling kan niet enkel op school maar ook thuis en tijdens vakanties volledig gebruik maken van 
zijn persoonlijk toestel. 
 
ICT in de klas en de studie 
ICT (informatie- en communicatietechnologie) 
neemt een plaats in binnen het onderwijs van 
vandaag. ICT-competenties ontwikkelen is een van 
de doelstellingen van basisgeletterdheid in de 
nieuwe leerplannen. De leerlingen willen we 
vaardiger leren omgaan met informatietechnologie, 
vertrouwd maken met de nieuwe media (voordelen 
inzien en gevaren onderkennen) en leren kritisch 
omgaan met de vloed van informatie en 
communicatie.  
Met een eigen laptop kan elke leerling zijn/haar 
digitale vaardigheden trainen en verder ontwikkelen in de les, in de studietijd en thuis. 

- We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online informatie. 
- We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen. 
- We stimuleren ‘computationeel’ of probleemoplossend denken. 
- We maken onze leerlingen ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je jouw 

privacy? 
- Leerlingen kunnen van thuis uit met medeleerlingen (leren) samenwerken aan opdrachten en 

gerichte remediërings- en verdiepingsoefeningen maken. 
 
Maar ICT is vooral een leermiddel. Voor verschillende vakken willen we ICT inzetten ter ondersteuning van 
het leer- en studiewerk van leerlingen. De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden als leerbegeleiding en 
delen van de leerstof kunnen online herhaald worden. En het gedifferentieerd aanbod van educatieve 
uitgeverijen kan op een doelmatige manier ingezet worden.  
 
Het engagement van de school 
Voor de realisatie van dit ‘Bring your own device’ –project werken wij samen met een bedrijf dat laptops met 
servicegarantie op school levert: Computer Programming Services bvba (CPS), Harelbeke. 
De school en het bedrijf staan in voor de installatie en het onderhoud van de laptop. Er komt een 
laptoploket op school. Daar kunnen leerlingen terecht voor herstellingen, (her)installaties van software, 
verzekeringsdossiers en de uitwisseling van de reservetoestellen.  
Ook tijdens de schoolvakanties kunt u rekenen op service en ondersteuning via de firma zelf. 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Om de extra kost die de aankoop van een laptop met zich meebrengt te verantwoorden, engageert het Klein 
Seminarie zich om op verschillende manieren de kostprijs van het studiemateriaal te beheersen: 

- het aantal kopieën willen wij naar beneden halen door zoveel mogelijk lesmateriaal (bv. in pdf) aan 
te bieden via ons leerplatform Smartschool; 

- het gebruik van papieren werkboeken willen wij waar mogelijk beperken en ervoor kiezen om 
huurboeken - voor zover beschikbaar voor het vak – te hanteren.   

De volledige Office 365 licentie om op 5 toestellen te installeren (ook smartphones en tablets) biedt de 
school gratis aan. 
 
Elke leerling beschikt over een locker waarin het toestel tijdens de pauzes kan bewaard worden. 
In de studiezaal is er een oplaadkast ter beschikking zodat de batterij van de laptop op een veilige manier 
kan opgeladen worden. 
 
Het toestel 
De technische specificaties van het toestel 
HP ProBook 430 G7 (13 inch) 
- Besturingssysteem Windows 1O Pro 64 

(Academic licence) 
- Processor lntel Core i3- 10110U 
- Geheugen 4 GB DDR4 (1 x 4 GB) 
- Opslag 258 GB - M.2 2280 SSD TLC 
- Geen DVD 
- Display 13.3" IPS WLED 1366 x 7868 antiglare 
- Afbeeldingen lntel UHD Graphics 620 
- Invoerapparaat ClickPad 
- Netwerk lntel 9560 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0,Gigabit Ethernet  
- Batterij 3-cels 
- Ports: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Power delivery, DisplayPort™), 1 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 (Powered 

port), 1 HDMI 1.4b37, 1 RJ-45, 1 AC power 
- 1 Headphone/microphone combo jack 
- 1 SD Supports SD, SDHC, SDXC 
- Afmetingen (BxDxH) 30.85 cm x 23.1 cm x 1.8 cm  
- 45W AC adapter 
- Gewicht 1.49 kg 
Het toestel wordt geleverd met een stevige beschermende draagtas: Case logic QNS-113 carrying case 
(sleeve) voor 13.3" notebooks black.  

 
Het is de optie van het college dat elke leerling met hetzelfde toestel kan werken. De aankoopprijs is dank zij 
een globale aankoop vastgelegd op € 450,00 voor dit toestel met case en standaard 3 jaar garantie onsite 
(ook op de batterij). 
We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik.  
- Alle toestellen hebben dezelfde software. Bij problemen wordt de software door de school gereset. 
- Bij een defect krijgen de leerlingen onmiddellijk een vervangtoestel ter beschikking.  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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- We garanderen een vlotter lesverloop door gelijke softwareversies. 
- Alle leerlingen bezitten een businesstoestel: stevige behuizing met sterke scharnieren. De toestellen 

mogen intensief gehanteerd en verplaatst worden in de handen van actieve jongeren. 
 
Garantie en dienstverlening 
Standaardgarantie voor 3 jaar: on site garantie voor herstel binnen de 2 werkdagen na oproep via het 
laptoploket in de school. 
- Diefstal is niet gedekt. 
- Franchise per schadegeval: maximum 150 EUR voor herstellingen buiten normaal gebruik. 

o Er wordt eerst een offerte opgemaakt. 
o Pas na goedkeuring door de eigenaar wordt overgegaan tot herstelling. 

- Batterij: binnen 1ste 3 jaar < 3 uur werkt, binnen 4de of 5de jaar als de batterij volledig defect is. 
Deze standaardgarantie kan – alleen op de besteldatum - met één of twee jaar verlengd worden voor € 46,00  
(€34,75 excl. btw) voor 3 naar 4 jaar of voor € 132,00 (€109,10 excl. btw) voor 3 naar 5 jaar.  
 
Tijdens de vakantie kunnen de leerlingen terecht bij de firma CPS: Hardware@cpsict.be - 056/21.00.92  
Politieke gevangenenstraat 22, 8530 Harelbeke - Openingsuren 8u-12u en 13u30-17u30.  
Bepaalde weken in de grote vakantie is de firma enkel in de voormiddag open. Herstelling gebeurt binnen de 
twee werkdagen na melding. 
 
Kan een leerling ook zijn eigen toestel gebruiken? 
Beschikt u al over een up-to-date toestel dan bieden wij de leerling ook de mogelijkheid om het eigen toestel 
te gebruiken binnen de lessen.  
Wij raden het gebruik van een eigen toestel niet aan. Want u heeft niet dezelfde garantie voor hardware en 
software op deze toestellen en als school kunnen wij niet instaan voor de service van deze toestellen. Zo kan 
de leerling bij problemen met het eigen toestel niet verder geholpen worden op school.  
Om het vlot gebruik op school te garanderen stellen wij ook enkele minimale eisen aan het eigen toestel: het 
toestel werkt vlot op Windows 10, beschikt over een batterij die voldoende capaciteit heeft om minimaal 
twee lesuren zonder stroom te werken en heeft een up-to-date wifikaart. 
Bij het werken met een eigen toestel kan het college niet instaan voor de ondersteuning  
van het toestel bij problemen. 
 
Bestelling 
Elke nieuw ingeschreven leerling van het eerste jaar in het college krijgt in het begin van juli een mailbericht 
met de vraag om de bestelling voor de laptop te plaatsen. 
U bestelt een toestel door op dit mailbericht te antwoorden met de vermelding van: 

1. Naam en voornaam van uw zoon/dochter 
2. De betalingsformule: 

A. Betaling aan CPS bvba met factuur (21% BTW) vanwege CPS bvba. 
B. Gespreide betaling via de schoolrekening van het Klein Seminarie. 

3. De duur van de gewenste garantieperiode: 3 jaar (standaard), 4 jaar of 5 jaar 
De bestelling wordt ten laatste op maandag 17 augustus overgemaakt. 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:Hardware@cpsict.be
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Leveren en afhalen van de laptops 
De laptop van de leerling wordt afgehaald op in de laatste week van augustus 2020. De betaling gebeurt 
volgens de keuze die is gemaakt bij de bestelling:  

• betaling met factuur (21% btw) vanwege CPS bvba. U vult de facturatiegegevens en de gegevens van 
uw zoon of dochter in op het ontvangstbewijs bij afhaling. U ontvangt de factuur op het opgegeven 
mailadres en u betaalt deze factuur met overschrijving binnen de 3 werkdagen op het 
rekeningnummer van CPS bvba. 

• gespreide betaling via de schoolrekening met een proforma factuur bij afhaling. 
 
Aankoop met gespreide betaling 
Aankoop via gespreide betaling is de service die het Klein Seminarie levert. Deze betaling gebeurt via de 
gewone schoolrekening volgens onderstaand overzicht. 
Instapkost bij levering augustus 2020 150,00 € 
schoolrekening oktober 2020 60,00 € 
schoolrekening december 2020 60,00 € 
schoolrekening februari 2021 60,00 € 
schoolrekening april 2021 60,00 € 
schoolrekening juni 2021 60,00 € 

Totaal 450,00 € 
Indien je voor deze formule kiest, betaal je dus bij levering een instapbedrag van 150,00 €. Contante betaling 
of via bancontact. 
Wie met een gespreide betaling kiest voor een verlengde garantieperiode met 1 jaar voor € 46,00 /jaar 
(€34,75 excl. btw) of met 2 jaar (€ 132,00 (€109,10 excl. btw), betaalt deze verlenging samen met de 
instapkost bij levering.  

 
 
 
Het Klein Seminarie voorziet een reductieprijs voor wie 
broer/zus op het college heeft: een korting van 50 euro 
op het tweede toestel voor broer/zus en een korting van 
60 euro op het derde toestel voor broer/zus.  
Deze korting wordt automatisch verrekend met de 
septemberrekening of de herfstrekening van de school. 
 
 
 

Heeft u nog vragen of wilt u bijkomende informatie?  
Indien u nog vragen heeft omtrent de bestelling en/of betaling van de laptop kan u contact opnemen met 
school op het telefoonnummer: 051 26 47 26 en vragen naar Dries Bekaert, adjunct-directeur. 
Stuur dan een e-mail naar kleinseminarie@sint-michiel.be. Voor elke leerling vinden we een gepaste 
oplossing. U vindt eveneens alle info op: https://www.kleinseminarie.be/de-laptop-op-school/ 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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