
Digitaal in klas  

Op Campus Impuls werken leerlingen vanaf het 1e leerjaar met een digitaal toestel. Als school 

trekken we volop de kaart van de digitalisering en hier zijn we fier op. Een digitaal leermiddel vormt 

immers een zeer laagdrempelig en makkelijk te gebruiken hulpmiddel tijdens onze lessen, een tool 

voor het leven. In combinatie met onze Office 365-omgeving, bieden we jongeren een realistische en 

professionele leeromgeving.  

   

 

VOORDELIG 

We willen ouders niet in de kosten jagen, onderwijs is al duur genoeg. Tegenover 

de aankoop van dit leermiddel, staat het wegvallen van andere leermiddelen (€250 

à €300). 

 

We schrappen alvast: 

▪ 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 

▪ Kopiekost (6 jaren x € 5) = €30 

 
ECOLOGISCH  Digitale leermiddelen in klas zorgen voor een grote terugname van papierwerk. 

 

ICT 

We maken leerlingen klaar voor deze eeuw. We oefenen hun ICT-vaardigheden in 

op school en niet enkel in de les 'informatica'. In alle vakken worden er digitale 

tools ingezet bij het leerproces. Met een digitaal leermiddel kan je gelukkig veel 

taken uitvoeren; het is niet groot, snel beschikbaar en past mooi naast een cursus 

op de leerlingenbank.  

 

APPS  

 

Enkele van de vaak gebruikte apps: Office apps (bv. Outlook), Geogebra, Google 

Earth, Kahoot! , Rekentoestel… 

 

 

 

 

 



WELKE DIGITALE LEERMIDDELEN? 

We geven hieronder drie opties mee. Een Chromebook, tablet met toetsenbord of laptop. Een zekere 

uniformiteit is belangrijk bij het gebruik en de verdere uitleg in klas. We werken bij voorkeur met een 

Chromebook. Stel dat je beschikt over een digitaal leermiddel, dan moet je zeker geen nieuw 

aanschaffen.  Koop geen nieuw toetstel aan, als je er thuis nog een hebt om mee te geven. 

 

 

 

 

1. CHROMEBOOK   

 

Onze voorkeur gaat uit naar een Chromebook. Deze Chromebook kan je voordelig bestellen via de 

volgende website: https://byod.academicshop.eu/campusimpuls 

 

Dit is het type Chromebook dat je via deze website kunt aankopen af kan afbetalen via huur: 

 
   HP 11 G7 (of G8) Chromebook met Touch 

• 4 GB RAM 

• 32 GB OPSLAG 

• TOUCH 
  
   Onderstaande service is inbegrepen: 

• Toestel 
• Hoes 
• 3 jaar next business day on site garantie 
• Maximale forfaitaire herstelkost van € 50 voor 

herstellingen buiten garantie 
  
 
Betaalmogelijkheden 
  
Optie 1: Rechtstreekse aankoop:  

• Kostprijs: € 289,00 incl. BTW 
• Je  kan online de bestelling plaatsen en onmiddellijk betalen. Er kan eventueel ook via 

overschrijving betaald worden. 
• Er is een mogelijkheid om een factuur te vragen. 
• Het toestel wordt op school geleverd en uitgedeeld aan de leerling. 

 
Optie 2: Huren via Leermiddel (huuraanbod, maar leerling op einde van rit wel eigenaar van toestel) 

• Huurovereenkomst van 34 maand: € 9,35 incl. BTW/maand (totaal na 34 maand: € 317,90) 

• De maandelijkse huur wordt via domciliëring via de website aangeboden. 

https://byod.academicshop.eu/campusimpuls


 
2. TABLET MET TOETSENBORD (2e mogelijkheid) 

 

▪ Android 8.0 of later 

▪ 3GB RAM werkgeheugen 

▪ minstens 16 GB opslaggeheugen   

▪ + hoes met toetsenbord 

 

 

 

We geven hier voorbeelden die makkelijk te vinden zijn. Echter, we hebben 

als school geen aandelen bij een of ander merk! Online aankopen kan bovendien 

goedkoper zijn. Tip: veel toestellen worden jaarlijks vernieuwd. Het voorgaande model is vaak nog 

prima van kwaliteit en tot 25% goedkoper. 
 

Voorbeelden 

▪ SAMSUNG  Tablet Galaxy Tab A 10.1" 16 GB (± €205) – toetsenbordhoes (€75) 

▪ HUAWEI  MediaPad T5 10.1" 64 GB  (€180) - toetsenbordhoes (€ 80) 

 

+ AZERTY-TOETSENBORD & BESCHERMING (€75)  

Een AZERTY-toetsenbord dat in de beschermhoes ingebouwd is, is 

noodzakelijk; je kan ermee typen én zorgt voor bescherming.  Een tablet 

is een zeer nuttig instrument, maar niet geschikt om zonder toetsenbord 

lange teksten te typen. 

 

  



3. LAPTOP  (3e mogelijkheid) 

Gebruik je reeds vanuit het basisonderwijs een eigen laptop, dan mag je deze zeker gebruiken en 

meenemen naar school. 

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. 

 

 

 

  



IN KLAS AAN DE SLAG MET OFFICE 365 

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.  

 

 

AAN DE SLAG 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. 

 

  

mailto:...@campusimpuls.be

