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Lede, 30 juni 2021 

Beste ouder, beste leerling 

Onze school zal vanaf volgend schooljaar volop inzetten op de digisprong. Zo willen we samen met jullie de 

toekomst tegemoet gaan. Een belangrijke stap in de verwezenlijking van dit project is het aanbieden van een 

krachtige leeromgeving voor al onze leerlingen, zowel op school als thuis. In functie hiervan zorgen wij ervoor 

dat in de loop van het nieuwe schooljaar alle leerlingen van het 1ste jaar zullen beschikken over een 

persoonlijke laptop. 

➢ Elke leerling heeft hetzelfde toestel. Zo kunnen we alle leerlingen de nodige ondersteuning en 

dezelfde toepassingen aanbieden. 

➢ Het verkozen toestel is een Asus BR1100. Dit is een toestel dat speciaal ontworpen werd voor het 

onderwijs. 

1. Info & voordelen laptop 

Meer info kan je terugvinden op volgende link of in onderstaande kenmerken. 

https://www.asus.com/Laptops/For-Students/Everyday-use/ASUS-BR1100C/ 

- 11.6 inch grootte 

- Intel Pentium Silver N6000 processor 

- 8GB geheugen 

- 128GB opslag + persoonlijke OneDrive 

- HD-scherm 

- Wifi & Bluetooth 

- Webcam vooraan en achteraan 

- Touchscreen + stylus (leerlingen kunnen zo handgeschreven notities toevoegen aan digitale 

documenten) 

- Windows 10 

- Batterij tot 10 uur (de batterij kan een schooldag doorlopen) 

- Bestand tegen een slag of stoot door een verharde behuizing (rubber bumper) 

- Te gebruiken als laptop & tablet 

2. Gebruiksvoorwaarden school 

De leerling zal gedurende zijn schoolloopbaan op het SMC dit toestel in bruikleen krijgen. 

Het toestel blijft echter eigendom van de school waardoor we niet vragen een aankoopbedrag te betalen. 

Onze school vraagt wel een jaarlijkse bijdrage en een waarborg. 

De bijdrage voor het eerste schooljaar 2021-2022 bedraagt € 30. Dit bedrag wordt in de loop van volgende 

schooljaren maximaal verhoogd tot € 50 per schooljaar. 

Daarnaast vragen we ook een waarborg van € 100 die je terugkrijgt wanneer jouw zoon/dochter de school 

verlaat. 
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Wat mogen jullie verwachten voor deze bijdrage: 

- Gebruik van de laptop zowel op school als thuis 

- Verzekering tegen diefstal (buiten de schoolmuren) 

- Maximale herstelkost van 39 euro (bv. valschade, schermbreuk, waterschade) 

- Stevige hoes als fysieke bescherming 

- Bij een defect krijgt de leerling een tijdelijk vervangtoestel 

- Vlotte service op school en via de helpdesk van Signpost, onze IT-partner. Meer info hierover krijgen 

jullie bij ontvangst van het toestel. 

De digisprong zal zowel voor de leerlingen als voor de school een uitdaging worden. In dit groeiend leerproces 

trachten wij alles in goede banen te leiden. Om dit groeiproces extra te ondersteunen heeft de school een 

team samengesteld dat zich zal verdiepen op vlak van digitalisering. 

We kijken er al naar uit jouw zoon/dochter mee te nemen in dit leerproces. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Hilde De Smet en Sara Portier, directieteam De ICT-coördinatoren 
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