
Bladzijde 1 

Laptop in klas én thuis 

Als school trekken we al een aantal schooljaren volop de kaart van de digitalisering en hier zijn we fier 

op. In combinatie met onze Office 365-omgeving, bieden we jongeren een realistische en professionele 

leeromgeving. De coronacrisis liet ons voelen dat het ICT-gebruik in het Vlaams onderwijs dringend 

opgekrikt moest worden.  

Dankzij extra middelen van de Vlaamse overheid stellen we ons ICT-beleid bij 

en kiezen we vanaf nu volledig voor een Windows- en Office-omgeving. Een 

wijziging in het beleid die mede door de lessen uit de coronacrisis maar ook 

uit de onderwijshervorming voorkomt.  

We hebben immers een duidelijk doel voor ogen: “tegen 2023 moet élke jongere op Campus Impuls in 

klas en thuis over een laptop beschikken.”. We doen dit in twee stappen. Tijdens schooljaar 2021-2022 

komt elke jongere op Campus Impuls van het 1e tot 3e aan de beurt, in 2022-2023 volgen de andere 

jaren. 

  

Schooljaar 2021-2022     Leerlingen uit 1e, 2e of 3e jaar -> Windows-laptop aanschaffen 

Deze leerlingen hebben een Windows-laptop nodig. Wie vorig 

jaar een Chromebook kocht, kan dit blijven gebruiken en 

faseren we langzaam uit. Tablets kunnen we hiervoor niet 

meer gebruiken.  

Er zijn twee mogelijkheden voor een Windows 10-laptop: 

• Koop een eigen laptop; 

• Huur een laptop van school; 

Beslis voor 1 augustus en geef uw keuze door via deze link. 

Meer info op bladzijde 2-3 

 

Schooljaar 2021-2022     Leerlingen uit 4e, 5e, 6e jaar -> vrijblijvende aankoop laptop 

Deze leerlingen hebben nog geen Windows-laptop nodig in klas. Wie echter op het punt staat om hierin 

te investeren, raden we aan om reeds de info door te lezen omtrent het aankopen van een Windows-

laptop zodat je in 2022-2023 over een correct toestel beschikt.  

Meer info op bladzijde 4 

 

“Elke jongere een 

toestel tegen 2023” 

https://forms.office.com/r/t96QgpTU0M


Bladzijde 2 

Leerlingen uit 1e, 2e of 3e jaar 

Zoals je eerder kon lezen, hebben deze leerlingen in 2021-2022 een Windows-laptop nodig. De nieuwe 

leerlingen die bij Campus Impuls starten in het 1e, 2e en 3e jaar op 1 september 2021 willen we meteen 

meenemen in het nieuwe digitale verhaal. Er zijn twee mogelijkheden. Geef uw keuze voor 1 augustus 

door via deze link. 

 

 

OPTIE  1 - KOOP ZELF EEN TOESTEL OF “BRING YOUR OWN DEVICE”  

 

Mogelijks heeft uw zoon/dochter al een laptop die gebruikt wordt voor school(werk). Of u beslist om 

zelf een toestel aan te schaffen voor de start in Campus Impuls.  
 

Voor- en nadelen 

 + U kan zelf beslissen welk toestel u wenst aan te kopen én in welke winkel (Coolblue, 

Mediamarkt, lokale winkel, etc.). Jongeren die hun laptop ook gebruik om zware 

software te draaien, een extra breed toetsenbord wensen,… kunnen dus zelf een 

aangepast toestel kopen naar eigen wensen.  

+ U kan dit toestel het volledige jaar rond gebruiken, ook in de zomervakantie.  

 +  U bent baas over eigen toestel: u kies zelf welke programma’s geïnstalleerd worden.  

 +  Een Office-licentie krijgt u steeds van de school, dus hoeft u hierin niet te investeren.  

 + De leerlingen kunnen dit toestel ook voor vrijetijdsbesteding gebruiken.  

 + Wie nu reeds over een laptop beschikt, hoeft geen nieuwe te kopen of te huren. 

 - U betaalt zelf de volledige aankoopsom van het toestel.  

 

Controleer zeker of het toestel onze specificaties benadert: 

• Windows 10 

• 128 GB SSD 

• 8 GB RAM 

• Ryzen 3 of i3 processor 

• Scherm: 14 inch.  

 

Bent u hier niet zeker over, mag u ons contacteren : vercruyce.sofie@campusimpuls.be. De 

toepassingen en uitleg die in de klas zullen gebruikt worden, zijn allemaal afgestemd op Windows 10. 

Mocht u liever een Mac of een Linux-toestel gebruiken, verwachten we de zelfstandigheid van de 

leerling om zelf te bekijken hoe de toepassingen functioneren op zijn/haar laptop.  

 

https://forms.office.com/r/t96QgpTU0M
https://forms.office.com/r/t96QgpTU0M
mailto:vercruyce.sofie@campusimpuls.be


Bladzijde 3 

OPTIE  2 – HUUR EEN TOESTEL VAN DE  SCHOOL 

 

U huurt een toestel dat wij aanschaffen met middelen uit de Digisprong. De leerlingen mogen dit tijdens 

het schooljaar ook meenemen naar huis om schoolwerk te maken en in de zomervakantie wordt het 

toestel opnieuw ingeleverd (cf. het principe van de huurboeken).  

 

U betaalt voor het schooljaar 2021-2022 een huurprijs van €59 per schooljaar, dit wordt via de 

schoolrekening vereffend. (Opmerking: de huurprijs kan jaar na jaar anders zijn als de prijzen van de 

toestellen wijzigen). 

 

Voor- en nadelen 

 + U betaalt niet de volledige aankoopsom van het toestel 

 + U krijgt een toestel dat volledig geïnstalleerd en gebruiksklaar is.  

 + Via de school ontvangt u ook de office-licentie.  

 - Dit toestel is volledig geconfigureerd voor schools gebruik en er kan enkel maar ingelogd  

worden via de login die de leerlingen op 1 september ontvangen op school.  

- Op dit toestel staan er beperkingen qua installatiemogelijkheden. Enkel software die de  

school vooraf goedgekeurd heeft, kan geïnstalleerd worden.  

- Het toestel is te uwer beschikking van 1 september tot 30 juni, zolang de leerling 

ingeschreven is op school. Op het einde van het schooljaar of bij een uitschrijving wordt 

het toestel ingeleverd.  

- Elke zomervakantie worden de toestellen gereset. Het is dus niet mogelijk om privé-

documenten op de laptop te laten staan.   

 

 

OPMERKING LEVERINGEN HUURLAPTOPS VAN SCHOOL 

Een dergelijk project vraagt veel organisatie en inzet van verschillende partijen. De leveranciers zullen 

grote hoeveelheden bestellingen binnenkrijgen in een druk bevraagde markt van laptops. Als school 

kunnen we dus geen garanties geven wanneer we hoeveel toestellen zullen ontvangen.  Geef zo snel 

mogelijk uw keuze door, zeker voor 1 augustus door via deze link. 
 

We zullen de laptops die we hebben eerst ter beschikking stellen aan de leerlingen van het 1e jaar, 

daarna komen de nieuwe leerlingen in het 2e jaar aan bod en vervolgens de leerlingen van het 3e jaar. 

 

https://forms.office.com/r/t96QgpTU0M


Bladzijde 4 

Leerlingen uit het 4e, 5e of 6e jaar 

We starten de digitale omschakeling en versnelling op in het 1e-2e-3e jaar, in het kader van de 

onderwijshernieuwing die de digitale lat een stuk hoger legt.  

 

Met de lange termijn in het achterhoofd is het nu ook al interessant om een toestel (zie specificaties die 

eerder werden aangehaald) aan te kopen of een toestel dat al in het bezit is, mee te nemen. De 

afgelopen maanden en jaren hebben we gemerkt dat de toegang tot de digitale wereld van op school 

en vanuit thuis een noodzaak is.  

 

Veel leerlingen uit het 4e, 5e en 6e hebben nu al een laptop en gebruiken deze op school thuis of op het 

internaat voor schoolwerk. Logisch ook want als school bieden we online véél info aan: verbetersleutels, 

planningen en nog vele meer. 

 

Tot nader orde verplichten we de leerlingen in de hogere jaren echter niet om een laptop mee te 

brengen naar school, maar we raden het zeker niet af. Mocht uw zoon/dochter een laptop gebruiken in 

het kader van redicodi’s (bijvoorbeeld voor voorleessoftware, om notities te nemen, …), is die uiteraard 

welkom. In het schooljaar 2022-2023 zal ook elke leerling uit het 4e tot 6e een eigen laptop kopen of 

huren. Wie nu reeds een laptop wil kopen, kijkt dus best naar de specificaties van de toestellen die voor 

ogen houden (zie: bladzijde 2). 

 

Wie een eigen laptop meeneemt in het 4e, 5e of 6e krijgt ook gratis een Office-pakket van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bladzijde 5 

Waarom een laptop met Windows? 
 

Een bewuste keuze voor een Windows 10 - laptop 

Het werken met een digitaal toestel heeft tal van voordelen.  

   

 

VOORDELIG 

 

We kopen andere zaken niet meer aan want hebben nu een laptop 

▪ Aankoop rekentoestel 1e graad TI-30XB  €29 

▪ Aankoop atlas   €25 

▪ Aankoop rekentoestel 2e/3e graad TI-84+   €110 

▪ Aankoop woordenboeken    €52  

▪ Schoolagenda (6 jaren x  € 10, jaarlijks) = €60 

 

 

PEDAGOGISCHE 

MEERWAARDE 

We maken leerlingen klaar voor de 21e eeuw. We oefenen hun ICT-

vaardigheden op school in en niet enkel in de les 'informatica'. In alle 

vakken worden er digitale tools ingezet bij het leerproces zodat hun 

digitale geletterdheid voldoende ingeoefend wordt. We maken hen klaar 

voor vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 

 

 

LEESSOFTWARE & 

REDICODIS 

Met een Windows 10-omgeving en een scherm van 14 inch, houden we 

ook rekening met de noden van onze leerlingen. Een té klein scherm en 

andere computersystemen geven vaak problemen bij voorleessoftware en 

bieden niet dezelfde kwaliteit bij onze werking. 

 

OFFICE 365  

APPS  

 

Campus Impuls kiest voor Office 365 en een Windows-omgeving. Dé 

omgeving waar ook professionals gebruik van maken. Hiernaast gebruiken 

leerlingen ook frequent Geogebra, Google Earth, Kahoot!,… alsook 

boekhoudkundige software en nog veel meer. 

 

 

LEREN LEREN 

OUTLOOK 

 De leerlingen leren vanaf het 1e jaar om een digitale planningsagenda te 

gebruiken. Alle taken en toetsen verschijnen op Smartschool. De leerlingen 

plannen in hun Outlook-agenda in wanneer en hoe ze dit studeren. Ouders 

kunnen dit planningsschema makkelijk volgen. Ook hier kiezen we met 

Outlook voor een realistische tool die je later zelf of in een bedrijf zal 

gebruiken. Een keuze voor de toekomst! 

 

  



Bladzijde 6 

Wat koop ik nog? 

 

OORTJES 

Heb je nog een set ‘oortjes’? Neem dit gerust mee, het kan handig zijn als je bijvoorbeeld graag met 

muziek studeert in onze studiezaal of een luisteroefening maakt. 

 

KOOP ZELF GEEN OFFICE-PAKKET! 

De leerlingen krijgen een gratis OFFICE-365-pakket van school dat eindigt op ...@campusimpuls.be. Je 

hoeft dus zelf geen OFFICE-pakket aan te schaffen. 

Een eigen account wordt aangemaakt tijdens de eerste 

schoolweek. Op dat moment worden ook de nodige 

applicaties geïnstalleerd.  

 

 

AANGEPASTE RUGZAK? 

Kies een schooltas of rugzak met een beschermvak voor laptops. In een rugzak zitten doorgaans drie 

zaken: 

▪ 1 communicatiemap (ringmap) 

▪ Laptop 

▪ Schrijfgerei 

 

WAT MET VOORLEESSOFTWARE 

Heeft jouw zoon of dochter nood aan voorleessoftware maar weet je niet hoe je dit moet installeren of 

gebruiken? Geen probleem, we nemen dit op school samen door met uw kind. Bij voorkeur gaan we 

verder met de software die uw kind reeds gewoon is. Indien we iets opstarten, kiezen we doorgaans 

voor SprintPlus. 

  

mailto:...@campusimpuls.be


Bladzijde 7 

Digisprong? 

De Vlaamse Overheid begon in 2020 aan het uitwerken van de ‘Digisprong’, waarbij het doel werd 

gesteld om elke leerling in het secundair onderwijs via de scholen toegang te geven tot digitale 

middelen. Dit project wordt uitgerold vanaf het komende schooljaar 2021-2022. 

 

Als school verwelkomen we dit project met open armen en veel enthousiasme. We ontvangen van de 

overheid een budget om deze digitale sprong als school mee te helpen vormgeven. Komend schooljaar 

zetten we deze middelen graag in om de leerlingen mee te krijgen op de digitale trein.  Ons doel is 

duidelijk: onze leerlingen beschikken elk over een toestel en zijn thuis in de meest gebruikte Office-

software wanneer ze Campus Impuls verlaten. 

 

Tot vorig jaar ging onze voorkeur uit naar goedkopere chromebooks voor de leerlingen. De afgelopen 

twee jaar werden deze toestellen intensief gebruikt voor afstandsonderwijs, op een niveau dat we ons 

nooit konden voorstellen. Ook de onderwijshernieuwing, die in schooljaar 2021-2022 volop uitgerold 

wordt in het 3e jaar, verwacht veel meer digitale toepassingen van onze leerlingen, ook van thuis uit. De 

toestellen van de afgelopen jaren blijken op sommige vlakken hiervoor toch onvoldoende ondersteuning 

te kunnen bieden voor het intensief digitale onderwijs. Ook bieden Windows-laptops meer (offline) 

mogelijkheden voor leerlingen met voorleessoftware. 

 

Hierdoor hebben we beslist om vanaf volgend schooljaar te werken met volwaardige laptops in de klas 

en thuis. De toestellen zullen volgende specificaties hebben:  

• Windows 10 

• 128 GB opslag (bij voorkeur SSD) 

• 8 GB RAM 

• Ryzen 3 of een i3 processor 

• 14 inch (wat een handig formaat is voor in de boekentas en het gebruik in de klas) 

 

Het budget dat we ontvangen van de overheid is ontoereikend om alle leerlingen op onze school van 

een kwalitatieve laptop te voorzien. Dat is ook de bedoeling niet. Het budget wordt bovendien berekend 

op ons leerlingenaantal van twee jaren geleden… toen we nog met 200 en niet met 300 leerlingen waren.  

Als school wensen we echter niet op de kwaliteit van de toestellen af te dingen.  

 

 

 


