Geachte ouders
Beste leerling
in het kader van ons project 'hybride leren'/laptopproject' hebben we u tijdens
onze schoolbezoekdagen gemeld dat elke leerling met een laptop zal (leren)
werken op school.
N.a.v. Digisprong – een ICT-plan van de Vlaamse overheid voor een
kwalitatieve versterking van het (digitaal) onderwijs – ontvangt onze school een
budget om laptops te voorzien voor al onze leerlingen. Na rijp beraad heeft het
schoolbestuur beslist dat elke leerling verplicht hetzelfde toestel moet
aanschaffen omwille van de grote praktische en didactische voordelen. De HP
Probook 445 G8 is voorzien van een basissoftwarepakket (o.a. Google Chrome,
Word, PowerPoint, Adobe Reader, …) met Windows 10 Education Pro als
besturingssysteem. Het is een heel performant toestel waarbij o.a. garantie en
verzekering inbegrepen zijn.
Het ontvangen bedrag van Digisprong volstaat echter niet om de volledige
kostprijs te dekken. Elke leerling in onze school krijgt wel een aanzienlijke
korting bij de aankoop van zijn/haar laptop, waardoor de prijs kan gereduceerd
worden tot 225 euro. De leerling/ouders worden eigenaar van het toestel dat
ook thuis kan gebruikt worden.
Dit schooljaar zijn we gestart in het 3de, 4de en 5de jaar en in september zijn
onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar aan de beurt.
In deze mail vindt u

1. onze visie m.b.t. het gebruik van laptops tijdens de lessen;
2. een uittreksel uit ons schoolreglement;
3. de info over de aankoop van de laptop via de webshop.

1. Onze visie over hybride leren
De coronaperiode met zijn afstandsonderwijs had ons al aardig op weg gezet.
Door de implementatie van de laptops kunnen we een versnelling hoger
schakelen in ons project ‘hybride leren’: dit houdt in dat we in onze lespraktijk
het gebruik van laptops op een kwaliteitsvolle manier integreren, waarbij zowel
online en offline leren als remediëring centraal staan. We gaan verder met de
ontwikkeling van een digitaal-didactische dynamiek die systematisch opgevolgd
en bijgestuurd wordt en tegelijkertijd borgen we al het goede uit onze huidige
manier van lesgeven.
Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat hybride leren over het
algemeen beter is voor de leerprestaties dan traditioneel onderwijs of volledig
online afstandsonderwijs door de diverse mogelijkheden waarop de instructie
gegeven wordt en door het lesmateriaal dat ter beschikking is.
We leggen graag de nadruk op hybride leren, eerder dan op de term
‘laptopproject’: ons onderwijs is niet ‘toolgericht’, maar focust doelgericht
op veelzijdige leerlingen aan wie we een brede algemene en digitale vorming
aanbieden die zowel uitdagend als haalbaar moet zijn. Onze leerlingen bieden
we de kans om basiscompetenties te ontwikkelen die cruciaal zijn voor hun
toekomst.
Het fundamentele uitgangspunt is een doordachte digitale didactiek: de
leraar zorgt ervoor dat de laptop met de nodige dosis gezond verstand gebruikt

wordt. Hij/zij maakt realistische keuzes om het leerproces motiverend te maken
voor de leerlingen. Dit impliceert dan ook dat we de laptop niet elk lesuur van
de dag aanwenden; alleen wanneer er een duidelijke meerwaarde is hetzij voor
de motivatie, de leerwinst of het welbevinden van onze leerlingen.
De leerkracht heeft aandacht voor ‘leren leren’ en het ontwikkelen van
zelfsturing. Werken met een laptop vereist meer autonomie
(verantwoordelijkheid/zelfcontrole) van de leerling: hij/zij kan zelf een aantal
vrije keuzes maken en leert zo zelfstandig en gedisciplineerd werken en plannen,
dit alles binnen een duidelijk kader, enerzijds bepaald door de leerkracht en
anderzijds gebaseerd op afspraken in het schoolreglement.
We willen leerlingen gaandeweg op een correcte manier leren informatie te
verzamelen, deze te filteren en zelf te leren oordelen of informatie klopt en
relevant is. Ook door soms eens een minder kwalitatief artikel (of fake news)
voor te schuiven en dit te laten analyseren. Op deze manier kunnen we
hun mediawijsheid versterken.
Hybride leren biedt ook meer mogelijkheden tot differentiatie naar
instructie, ondersteuning of moeilijkheidsgraad.
2. Het schoolreglement
2.6 Laptop
Alle leerlingen 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 wordt 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
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is verantwoordelijk voor 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;
brengt alleen de hoofdstukken uit de werkboeken mee die de
leerkracht gevraagd heeft. Op deze manier vermijdt de leerling een te
zware boekentas/rugzak;
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bij de start van het schooljaar communiceert de leerkracht duidelijk op
welke manier met leermiddelen (hand-of werkboeken, laptop,…) gaat
gewerkt 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. Er
staan uitsluitend vakgebonden programma’s open. Elk personeelslid
kan aan de leerling vragen om alle openstaande schermen te
tonen. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, volgt een sanctie;
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 (herinstallatie en hardwareproblemen)
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 Windows 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.

3. Aankoop van de laptop via de webshop
Wij vragen u om deze laptop een van de volgende dagen te bestellen
en uiterlijk op maandag 4 juli via https://www.srco.be/webshop.
U kan de laptop in een keer betalen of via een afbetalingsplan.

Hoe verloopt de betaling?
De betaling gebeurt via de webshop op onze website.

Directe aankoop
Eind juni koop je de laptop voor € 225 en je betaalt zo snel mogelijk en
uiterlijk op maandag 4 juli in één keer het volledige bedrag. Eind augustus
ontvang je je laptop en vanaf dat ogenblik ben je eigenaar van het toestel.

Aankoop op afbetaling
Eind juni koop je de laptop. Je betaalt zo snel mogelijk en uiterlijk op maandag
4 juli een voorschot van € 75.
Het resterende bedrag betaal je via de schoolfacturen: in december is dit een
bedrag van €50, begin april €50 en begin juni €50. Pas na de laatste betaling
ben je eigenaar van de laptop.
Indien de leerling van school verandert terwijl de afbetaling nog loopt zijn er
verschillende mogelijkheden:

1. je betaalt het restbedrag en de laptop wordt je eigendom (de garantie
loopt ook voort).
2. in samenspraak met de school kan bekeken worden of een terugname
of verdere afbetaling mogelijk is. Dit hangt van een aantal factoren af
(gebruikssporen, leeftijd toestel, resterende openstaande bedrag
mogelijkheid tot gebruik binnen nieuwe school, …).

Indien je vragen hebt rond facturatie of betaling, stuur dan een mailtje
naar facturen@srco.be

Is er korting voor broers en zussen?
Voor de tweede of volgende schoollaptop tijdens de schooljaren 2021-2022 en
2022-2023 wordt binnen hetzelfde gezin (leerlingen met gemeenschappelijke
ouder(s) en/of hoofdverblijfplaats), een korting van €50 gegeven. Ouders
kunnen deze korting aanvragen door een mailtje te sturen naar
facturen@srco.be. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht via de
schoolfactuur.
Indien de aankoop gebeurt via afbetaling wordt er een contract afgesloten. Dit
vindt u in bijlage. U dient dit eind augustus mee te brengen bij het afhalen
van de schoolboeken en de laptop.
De overhandiging van de laptop gebeurt samen met het afhalen van de
schoolboeken op maandag 29 of dinsdag 30 augustus. U krijgt hierover nog
bericht.
In de bijlage vindt u eveneens een stappenplan waarmee u de laptop kan
opstarten voor het eerste gebruik. We vragen om dit samen uw zoon of dochter
thuis te doen zodat de laptop op 1 september meteen klaar is voor gebruik.
Indien u nu al met vragen zit, kan u met ons contact opnemen via dit emailadres: hybrideleren@srco.be.

Aan ons project 'hybride leren' hebben veel collega's hard gewerkt om dit op zo
korte tijd te realiseren (zoals Digisprong van ons verlangt). We zullen ook in de
toekomst al het mogelijke blijven doen zodat het gebruik van de laptop een
meerwaarde is in het leerproces van uw kind.
Met vriendelijke groeten
René Schroyens
Algemeen directeur

