
Uittreksel uit het schoolreglement 2021-2022: 
 

2.6 Laptop 

Alle leerlingen van het derde, vierde en vijfde jaar zijn verplicht dezelfde laptop 
aan te kopen via de school nl. HP Probook 445 G8.   

Ze brengen het toestel dagelijks mee naar school, samen met een set 
oortjes of een hoofdtelefoon; we verwachten dat deze oortjes en 
hoofdtelefoons steeds via een kabeltje met de laptop kunnen verbonden 
worden (geen draadloze accessoires dus). De laptop, alsook de oortjes of de 
hoofdtelefoon, worden steeds veilig opgeborgen in de daarvoor bestemde 
waterdichte laptophoes die samen met de laptop via de school dient te worden 
aangekocht, dit om het materiaal tegen beschadiging en vocht te beschermen.   

Het toestel is voorzien van een basissoftwarepakket (o.a. Google Chrome, Word, 
PowerPoint, Adobe Reader, …) met Windows 10 Education Pro als 
besturingssysteem. Omtrent het laptopgebruik op school gelden de volgende 
afspraken. Elke leerling 

 is verantwoordelijk voor de eigen laptop: hij/zij draagt er zorg voor en geeft 
het toestel niet door aan anderen; 

 neemt een foto van het serienummer dat op de onderkant van de laptop 
staat; 

 brengt de laptop dagelijks met een volle batterij mee naar school. Laptops 
worden NIET op school opgeladen; 

 kan de laptop veilig opbergen in een locker indien hij/zij hierover beschikt. Na 
een lesdag wordt het toestel steeds mee terug naar huis genomen om het op 
te laden (dat kan niet in je locker). De school is niet verantwoordelijk voor 
diefstal of schade ten gevolge van het achterlaten van de laptop buiten de 
schooluren; 

 heeft nog steeds werk-en handboeken nodig: de laptop vervangt deze niet. 
Woordenboeken zullen echter niet meer aangekocht moeten worden; 

 kan oortjes aankopen op het leerlingensecretariaat; 
 gebruikt de laptop tijdens de les of de studie alleen met toestemming van de 

leerkracht en op basis van specifieke instructies van de leerkracht/leerkracht 
van toezicht; 

 maakt tijdens de schooluren uitsluitend schoolse taken, toetsen en 
opdrachten op de laptop: de laptop is op school een leermiddel. Elk 
personeelslid kan aan de leerling vragen om alle openstaande schermen te 
tonen.  Wanneer misbruik wordt vastgesteld, kunnen er sancties volgen; 

 kan tijdens de middagpauze gebruik maken van de laptop in de stille 
middagstudie of tijdens de inhaallessen. Tijdens de speeltijden is de laptop 
steeds veilig opgeborgen in de speciaal daartoe voorziene laptophoes in een 
degelijke boekentas of rugzak: het gebruik van laptops op de speelplaats of in 
de refter is NIET toegestaan; 

 mag in de avondstudie en de huiswerkklas de laptop gebruiken, maar alleen 
met toestemming van de betrokken leerkracht; 



 zal alle documenten opslaan in Onedrive en is zelf verantwoordelijk voor het 
maken van back-ups. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor het verlies van data; 

 krijgt toegang tot het internet via de draadloze wifi van de school. Bij 
eventueel misbruik verwijzen we door naar de Belgische wetgeving waarin 
bepalingen staan over auteursrecht, de wet op de privacy, hacking,…  

 kan bij technische problemen terecht bij de IT-balie in lokaal A09. Dit is 
meteen ook het lokaal waar leerlingen hun laptop gaan afgeven of ophalen 
voor een herstelling; 

 mag de interne hardware NIET wijzigen; 
 mag voor persoonlijk gebruik andere programma’s op de laptop installeren, 

maar alleen programma’s die legaal zijn en de notificaties van die 
programma’s moeten uitstaan! 

 gebruikt Window Defender als antivirusprogramma, maar mag ook een 
sterker antivirusprogramma installeren. De leerling is zelf verantwoordelijk 
voor het correct afhandelen van virusmeldingen. Hij/zij mag altijd raad 
vragen aan de IT-balie van de school. Indien een virus of andere Malware de 
correcte functionaliteit belemmert, brengt de leerling het toestel binnen in 
lokaal A09. 

 


