
 

 

Digitaal onderwijs via eigen laptop! 
 

Vanaf volgend schooljaar slaan wij als school de digitale weg in. Het laptopproject dat 

uw kind mee zal opstarten, is de eerste fase in deze digitalisering @ Campos. Hieronder 

lees je de grote lijnen van ons gloednieuwe laptopproject. 

 

Waarom laptoponderwijs  

Met het laptopproject voor onze 3e-jaars ...  

➢ kiezen we voor eigentijds en vooruitstrevend onderwijs dat volop door onze 

Vlaamse overheid (via het project Digisprong) wordt aangemoedigd.  

➢ oefenen de leerlingen dagelijks in alle vakken de ICT-vaardigheden in. (Het vak 

informatica zelf verdwijnt op termijn uit het lessenrooster.)  

➢ kunnen we onze leerlingen eenvoudiger en effectiever onderwijs op maat 

aanbieden.  

➢ kunnen we de kosten voor (papieren) leermiddelen en kopieën drukken.  

➢ strijden alle leerlingen met gelijke digitale wapens. (Alle leerlingen beschikken 

ook thuis over een degelijke laptop met alle nodige toepassingen.)  

 

Werkwijze laptoponderwijs  

Hoe ziet het laptopproject er concreet uit?  

➢ De school koopt voor uw kind een toestel aan. De subsidies van onze overheid 

(via Digisprong) maken dit mogelijk. U hoeft deze investering dus niet zelf te 

dragen.  
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➢ Uw kind kan het toestel het hele jaar door (ook in de vakanties) gebruiken. U 

betaalt daarvoor een jaarlijkse huurprijs, omdat de overheid niet alle 

aankoopkosten dekt. Voor de leerlingen van Decor en Etalage bedraagt die 60 

euro, voor alle anderen 45 euro.  

➢ In deze huurprijs is ook een servicepakket inbegrepen. Dat omvat een 

'pechverhelping' en een verzekering tegen diefstal en gebreken.  

➢ De school blijft eigenaar van het toestel. We stellen een huurovereenkomst met 

strikte gebruiksvoorwaarden op.  

➢ Alle leerlingen zijn verplicht om het toestel te huren. Zo heeft iedereen 

identiek hetzelfde toestel met exact dezelfde toepassingen 

 

Voor verdere vragen kan u uiteraard steeds contact opnemen met de school. 


