Met de laptop in de klas
Het pedagogisch project van talentgericht onderwijs zet volop in op persoonlijke talentontwikkeling, voorbereiden op het hoger onderwijs, het
bijbrengen van burgerzin en het doorgeven van waarden en normen. Om
dit ten volle te kunnen realiseren is het essentieel dat het onderwijs mee
evolueert met de maatschappelijke veranderingen. De verwachtingen die
men tegenwoordig heeft van toekomstige studenten en werknemers op het
vlak van digitale geletterdheid nemen alsmaar toe. In de nieuwe leerplannen
voor de eerste graad vinden we dit eveneens terug.
We zien het dan ook als onze taak om onze leerlingen hierin te begeleiden en de
noodzakelijke competenties te laten verwerven. Tegelijkertijd willen we als vernieuwende school onze rol van trendsetter opnemen.

Concreet:
·

We zetten als school in op de combinatie van traditionele leermiddelen en laptop, de handboeken verdwijnen niet volledig uit het lesgebeuren.

·

De combinatie van beide leermiddelen zorgt voor een nog krachtigere leeromgeving waarin jongeren kennis en vaardigheden verwerven, gekoppeld aan digitale competenties.

·

Via een aangepaste financiële formule maken we de laptop bereikbaar voor alle leerlingen
en openen we zo de digitale wereld voor iedereen.
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DE LAPTOP
Het toestel wordt een licht en compact, maar toch stevig toestel van een gekend merk. Hieronder vind je
de specificaties:
Model:

LENOVO Thinkpad E495

Display:

14” HD (1366 x 768)
Anti-glans scherm

Processor:

AMD Ryzen 5 3500U

Grafisch:

Radeon Vega 8

Geheugen:

8 GB DDR4

Opslagcapaciteit:

256 GB SSD

Draadloze connectiviteit:

RealTek 8822BE 2X2AC

Aansluitingen:

2xUSB 3.1, HDMI,
1xRJ45, 1xUSB-C

Besturingssysteem:

Microsoft Windows 10

Draagtas:

Beschermhoes

Servicegarantie
·

4 jaar on–site garantie

·

4 jaar garantie op batterij

·

4 jaar verzekering bij accidentele schade door de leerling en dat voor een max. bedrag van 150 euro ten
laste van de leerling.

·

Bij defect komt technieker naar school

·

Tijdelijk vervangtoestel beschikbaar bij langdurige herstelling

·

Toestel geleverd met de juiste software

Kostprijs en betalingsmogelijkheden
Je hebt twee manieren om de laptop te betalen.
Optie 1: Kostprijs 588,58 euro (= voorschot + resterend bedrag)
Je betaalt vóór 01.06 een voorschot van 101,50 euro voor de bestelling van de laptop.
Je betaalt voor 20.08 het overige bedrag van 487,08 euro.
Optie 2: Kostprijs 667 euro (= voorschot + gespreide betaling)
Je betaalt vóór 01.06 een voorschot van 101,50 euro voor de bestelling van de laptop
ACTIE: Indien je intekent tot en met 16 maart 2020 betaal je in beide opties, 75 euro voorschot i.p.v.
101,50 euro voorschot. De school past de rest voor je bij! De actie is enkel geldig voor toekomstige leerlingen
van het 1ste jaar voor schooljaar 2020-2021

