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Beste ouder, beste leerling 
 
 
Prizma middenschool Ingelmunster is een toekomstgerichte school. We willen dan ook dat elke leerling 
in onze school op termijn over een persoonlijke laptop beschikt. In alle klassen is er een snelle en 
draadloze internetverbinding. Zo zorgen we voor een krachtige leeromgeving. 
 
We willen alvast onderstrepen dat het belangrijk is om voor 10 augustus uw laptop te bestellen.  We 
kunnen anders niet garanderen dat uw zoon / dochter op de eerste schooldag met het nieuwe toestel 
kan starten. 
 
Verder willen we in dit document een aantal vragen beantwoorden in verband met het gebruik van 
een laptop op onze school. Indien je nog andere bedenkingen hebt, kan je steeds terecht bij ons 
laptopteam, het secretariaat of de directie. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Het schoolteam 
 
 

 

 
 

VOOR ALLE VRAGEN: 
 

 Laptopteam.MSIN@Prizma.be 

 
 

 

                   
 
 
 

 

Hier groeit talent 
 

LAPTOPBROCHURE 
Schooljaar 2021-2022 
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1 Onze visie: waarom een laptopproject? 
 
 
We willen onze leerlingen extra competenties meegeven: 
 

 vaardigheden in ICT en mediawijsheid; 
 kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie; 
 zelfstandig een probleem analyseren en zoeken naar een geschikte oplossing; 
 informatie presenteren en uitwisselen. 
 
We zien daarnaast heel wat pedagogische voordelen: 
 

 het biedt betere mogelijkheden om geïntegreerd in de lessen met ICT te 
werken; 

 leerlingen leren vlot, interactief aan de slag te gaan; 
 leerlingen kunnen eenvoudiger thuis samenwerken aan oefeningen met 

anderen; 
 doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke 

mogelijkheden. 
 
 

2 Concrete invulling 
 
 

2.1 Hetzelfde toestel voor iedereen 
 
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Deze keuze komt voort uit enkele 
bedenkingen: 
 

 bij een defect kan de leerling  werken met een vertrouwd reservetoestel; 
dit garandeert een continu lesverloop, wat uiterst belangrijk is in een les; 

 het gekozen toestel is stevig gemaakt en wordt geleverd met een stevige tas; 

 leerkrachten zijn vertrouwd met het toestel; 

 hetzelfde servicepakket is van toepassing voor zowel software als hardware; 

 er is geen afgunst tussen leerlingen; 

 niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. 
Daarom sloot de school een overeenkomst met Signpost, ICT-specialist in het onderwijs, en nemen zij 
deze bekommernis volledig over. Bij problemen kunnen wij met een reservetoestel vlot extra 
ondersteuning bieden; 

 de school beschikt ook over een laptophelpdesk; 

 de school beschikt zelf nog over zwaardere toestellen voor de opdrachten tijdens de STEM-lessen. 
 

2.2 Engagement van de school 
 
We beseffen dat een laptop een extra kost is. Het betekent dat er een mix van digitaal en papieren lesmateriaal 
is. Daarom engageert de school zich ertoe om het papieren lesmateriaal in de mate van het haalbare te beperken 
(aantal kopieën, aankoop van werkboeken, enz). De aankoop van een rekentoestel is niet meer nodig. 
 

2.3 Praktische voordelen 
 
Aan de aankoop van de laptop zijn ook een aantal praktische voordelen verbonden: 
 

 u krijgt gedurende drie jaar op school support en garantie op het toestel; 
 na twee schooljaren is het toestel uw eigendom en loopt de support nog een jaar door; 
 ook tijdens een vakantieperiode wordt het toestel hersteld door de leverancier. 
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3 Het toestel: Lenovo 300e (3nd Gen) Winbook 

 
3.1 Uitvoering 
 
Het toestel waar onze school gebruik van maakt is de Lenovo 300e (3nd Gen) Winbook. Dit toestel bezit een 
krachtige processor, een 360-gradenscharnier waarmee je hem in vier leerstanden zet en Pencil Touch-
technologie. De 2e generatie Winbook van de 300e 2-in-1 laptop staat garant voor beter werk in het klaslokaal. 
En met duurzaamheidskenmerken zoals een afgedicht toetsenbord, mechanisch verankerde toetsen en 
valbestendigheid slaagt deze convertible zeker met vlag en wimpel. 
 

 

 

 

 

 
We hebben verschillende toestellen getest en kwamen tot de vaststelling dat voor schooldoeleinden het 
basistoestel voldoet aan alle eisen en gemakkelijk in gebruik is voor de leerlingen. 
  

3.2 Specificaties 
 
 
  Product 
 -> Merk Lenovo 
 -> Type  300e (2nd Gen)  
  Winbook 
 -> Afmetingen 30,05 x 21,25 x 2,33 
 -> Gewicht 1,45 kg 
 -> Kleur Zwart 
 -> Garantie 3 jaar  

 
 Beeldscherm 
 -> Schermdiagonaal 11,6 inch 
 -> Scherpte HD (1366x768p) 
 -> Reflectiescherm Ontspiegeld 
 -> Touchscreen Ja 

 
 Besturingssysteem 
 -> Besturingssysteem Windows 
 -> Versie van Windows OS Windows 10 Pro  
  National Academic 

 
 Opslag 
 -> Type opslag eMMC 
 -> Totale opslagcapaciteit 128 GB 

 
 Processor 
 -> Processor Intel Celeron N4120 
 

 Werkgeheugen 
 -> Intern werkgeheugen (RAM) 4 GB 

 
 Videokaart 
 -> Video chipset Intel UHD Graphics  
  600 

 
 Toetsenbord en touchpad 
 -> Toetsenbordindeling AZERTY 
 -> Touchpad Ja 

 
 Aansluitingen 
 -> Aantal USB-poorten 3  (2x USB 3.1) 
     (1x USB-C 3.1) 
 -> Aantal HDMI-poorten 1 
 -> Aansluiting kop- en microfoon Ja 

 
 Webcam 
 -> Ingebouwde camera’s 2 (standaard + WFC) 
 -> Beeld-definitie webcam HD Ready (720p) 

 
 Accu 
 -> Maximale accu/batterijduur 8 uren 

 
 Hoes 
 -> Hoes Hardcover 
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De leerlingen op onze school krijgen een gratis licentie voor Office 365 die ze maximaal op 5 toestellen tegelijk 
kunnen gebruiken. Daarnaast krijgen ze ook een opslagruimte van 1TB. 
 

 

 

 
Dit garandeert de leerlingen ook een inbegrepen toegang tot AssessmentQ, een digitaal platform voor taken en 
toetsen. 
 
 

3.3 Opmerkingen 
 

 Bij problemen zal iemand van de laptophelpdesk op school altijd 
eerst evalueren wat het probleem is. Voor hardware problemen 
wordt de leverancier gecontacteerd die dan uiterlijk de dag nadien 
langskomt; 
 

 voor softwareproblemen die niet onder de garantieregeling vallen, 
proberen we zelf in de mate van het mogelijke ondersteuning te 
bieden; 

 

 de configuratie van de laptop is erop gericht om de 
softwarepakketten die worden gebruikt op school, probleemloos te 
kunnen hanteren. Voor gamen is deze laptop minder tot niet 
geschikt. Bij problemen ontstaan door verkeerd gebruik van het 
toestel zoals gamen kan de garantie vervallen; 
 

 Indien noodzakelijk kunt u ook een eigen toestel, doch met een aantal minimumvereisten die voorop 
worden gesteld om het gebruik te optimaliseren: 
-> laptop (geen tablet of vaste pc) 
-> werkgeheugen: min. 4 GB RAM 
-> opslag: min. 128 GB (SSD HD) 

-> touchscreen (min. 11,3 inch, max. 13,3 inch) 
-> geïntegreerde pen 
-> tweede WF-Camera 

 
Daarnaast kan er ook gekozen worden om een toestel te huren van de school. 
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4 Het financiële luik 
 
 
U heeft drie mogelijkheden om in ons project te stappen. We geven alvast mee dat service, garantie en support 
voor beide formules volledig dezelfde zijn. Het enige verschil zit in de financiële afhandeling. 

 
U krijgt bij ons een service die een gewone aankoop niet geeft. De school maakt geen winst op de 
toestellen, de enige winst is LEERWINST voor de leerling. 
 

 U koopt het toestel aan in 1 (volledige) betaling; 
 u koopt het toestel aan via een afbetalingsplan, gespreid over 22 maanden. 
 

4.1 U koopt het toestel aan in één (volledige) betaling 
 
De totale prijs voor het toestel bedraagt € 465. Via de webshop kunt u het toestel rechtstreeks aankopen: 
 

 

https://byod.academicshop.eu/prizmamiddenschoolingelmunster 
 

 

Na aankoop wordt u vanzelfsprekend volledig eigenaar van het toestel. U blijft genieten van alle garantie en 
supportregelingen gedurende drie jaar. De toestellen worden op school geleverd in de eerste week van 
september. 
 

4.2 U koopt het toestel aan via een afbetalingsplan  
 
Wanneer u intekent voor het afbetalingsplan, betaalt u in 22 maanden het toestel af. De garantie en de support 
die u krijgt op het toestel is echter steeds 3 jaar = 36 maanden (bijgevolg nog een extra jaar na beëindiging van 
de schoolloopbaan op MSIN). 
 
Op de boekenverkoop betaalt u € 108. Daarna betaalt u maandelijks € 18,00 via domiciliëring gedurende 22 
maanden. De totale prijs voor het toestel via het afbetalingsplan bedraagt dus € 504. 
 
Op de boekenverkoop wordt alle administratie in orde gebracht. Pas als dit in orde is, wordt de laptop op school 
in de eerste week van september overhandigd: 
 

 minstens één ouder moet aanwezig zijn om het contract te tekenen; 
 

 wij hebben de bankkaart nodig waarvan het geld wordt gecrediteerd, zodat wij het rekeningnummer 
kunnen controleren; 
 

 de persoon die de domiciliëring ondertekent, moet de persoon zijn die vermeld is op de bankkaart; 
 

 het Europees Domiciliëringsmandaat wordt volledig ingevuld (behalve de mandaatreferte, gezien deze 
automatisch gegenereerd wordt in ons systeem). Deze ondertekening maakt het contract bindend; 
 

 de persoon die tekent verbindt zich met het contract! Andere personen dan de ouders moeten een geldig 
mandaat voorleggen; 
 

 de domiciliëring wordt enkel gebruikt voor betalingen i.v.m. de laptop; andere schoolrekeningen worden 
niet via deze weg geïnd; 
 

 de betalingen kunnen niet gesplitst worden over gescheiden ouders; 
 

 in het geval van een mislukte maandelijkse deelbetaling, zal een bijkomende administratieve kost van € 
3,63 per invordering aangerekend worden aan de ouders. Dit bedrag wordt via een heraanbieding (of 
manuele overschrijving) geïnd; 
 

 annuleren van de domiciliëringsopdracht wordt beschouwd als het verbreken van het laptopcontract; 
 

 de forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd (zie verder: 5 Service). De 
vergoeding van € 150 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling; 
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 in het begin van de maand zal het overeengekomen deelbedrag via domiciliëring geïnd worden; 
 

 in geval van drie opeenvolgende mislukte domiciliëringsopdrachten, zal dit aanleiding geven tot de 
stopzetting van de afbetalingsovereenkomst per domiciliëring, wat zal aanleiding geven tot het innen via 
gerechtelijke stappen. Indien het openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald wordt, wordt dit 
zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding 
van 10 % van de openstaande schuld, met een minimum van € 40. Daarenboven wordt op het 
openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % van 
toepassing tot aan de volledige betaling; 
 

 veranderingen in de persoonlijke situatie van een ouder (contractant), o.a. adres, bankrekeningnummer, 
gsm-nummer of e-mailadres dienen meteen schriftelijk aan de school te worden doorgegeven naar het e-
mailadres secretariaat.MSIN@prizma.be; 
 

 alle betalingen gerelateerd aan de laptop dienen EXCLUSIEF op de rekening (zal doorgegeven worden) 
gestort te worden. 

 

4.3 U huurt een tweedehandstoestel via de school  
 
Wanneer u intekent voor het huren van een tweedehandstoestel via de school, betaalt u maandelijks € 12,00 via 
domiciliëring gedurende 20 maanden. De totale huurprijs voor het toestel voor 2 schooljaren bedraagt dus € 240. 
 
Op de boekenverkoop wordt alle administratie in orde gebracht. Pas als dit in orde is, wordt de laptop op school 
in de eerste week van september overhandigd: 
 

 minstens één ouder moet aanwezig zijn om het contract te tekenen; 
 

 wij hebben de bankkaart nodig waarvan het geld wordt gecrediteerd, zodat wij het rekeningnummer 
kunnen controleren; 
 

 de persoon die de domiciliëring ondertekent, moet de persoon zijn die vermeld is op de bankkaart; 
 

 het Europees Domiciliëringsmandaat wordt volledig ingevuld (behalve de mandaatreferte, gezien deze 
automatisch gegenereerd wordt in ons systeem). Deze ondertekening maakt het contract bindend; 
 

 de persoon die tekent verbindt zich met het contract! Andere personen dan de ouders moeten een geldig 
mandaat voorleggen; 
 

 de domiciliëring wordt enkel gebruikt voor betalingen i.v.m. de laptop; andere schoolrekeningen worden 
niet via deze weg geïnd; 
 

 de betalingen kunnen niet gesplitst worden over gescheiden ouders; 
 

 in het geval van een mislukte maandelijkse deelbetaling, zal een bijkomende administratieve kost van € 
3,63 per invordering aangerekend worden aan de ouders. Dit bedrag wordt via een heraanbieding (of 
manuele overschrijving) geïnd; 
 

 annuleren van de domiciliëringsopdracht wordt beschouwd als het verbreken van het huurcontract; 
 

 de forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd (zie verder: 5 Service). De 
vergoeding van € 150 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling; 
 

 in het begin van de maand zal het overeengekomen deelbedrag via domiciliëring geïnd worden; 
 

 in geval van drie opeenvolgende mislukte domiciliëringsopdrachten, zal dit aanleiding geven tot de 
stopzetting van de afbetalingsovereenkomst per domiciliëring, wat zal aanleiding geven tot het innen via 
gerechtelijke stappen. Indien het openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald wordt, wordt dit 
zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding 
van 10 % van de openstaande schuld, met een minimum van € 40. Daarenboven wordt op het 
openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % van 
toepassing tot aan de volledige betaling; 
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 veranderingen in de persoonlijke situatie van een ouder (contractant), o.a. adres, bankrekeningnummer, 
gsm-nummer of e-mailadres dienen meteen schriftelijk aan de school te worden doorgegeven naar het e-
mailadres secretariaat.MSIN@prizma.be; 
 

 alle betalingen gerelateerd aan de laptop dienen EXCLUSIEF op de rekening (zal doorgegeven worden) 
gestort te worden. 
 

 het toestel wordt mee- en teruggeven tijdens de boekenverkoop. Dit betekent dat de leerling dus niet 
beschikt over een toestel tijdens de maanden juli en augustus. 

 

4.4 Als de leerling de school vroegtijdig verlaat? 
 
U heeft twee mogelijkheden: 
 

 U wenst het toestel te behouden: 
 
U behoudt het toestel en het uitstaande bedrag wordt in één keer opgevraagd. De service blijft lopen tot 
het einde van het derde jaar, maar u dient zelf contact op te nemen met de leverancier. De school treedt 
niet op als tussenpersoon en u kan geen vervangtoestel bekomen. Herstellingen buiten garantie worden 
direct met de leverancier afgerekend. Wij bezorgen u een downloadlink naar de legale versies van de 
software en de installatiesleutels. U kan dan zelf het toestel opnieuw installeren. 
 

 U wenst het toestel niet te behouden: 
 
U levert het toestel onmiddellijk in en de betalingen stoppen. Het reeds betaalde geld wordt gezien als 
huur. Inleveren kan enkel als het toestel volledig in orde is en geen schade heeft. Desnoods laten we het 
toestel herstellen, maar de gewone garantieregeling geldt: voor een herstelling buiten garantie zal u een 
rekening krijgen. Dient u het toestel niet in, dan beschouwen we dit als een aankoop van het toestel en 
wordt het resterend saldo geïnd via de domiciliëring. U betaalt ook een verbrekingsvergoeding die tijdens 
het eerste jaar € 50 bedraagt en tijdens het tweede jaar € 37,50. 

 

4.5 Als de leerling na 1 september start op school 
 
U heeft twee mogelijkheden: 
 

 u koopt een toestel rechtstreeks bij de leverancier via de website. De service loopt vanaf aankoopdatum 
gedurende drie jaar of 36 maanden; 

 

 u kiest voor huurkoopformule. Als ‘instapkost’ betaalt u het voorschot en de reeds verlopen 
betaaltermijnen van dat schooljaar. De achterliggende gedachte is dat de leerling gelijk loopt met de 
andere leerlingen.  
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5 Service 
 
 
Hieronder gaan we nog even dieper in op de uitgebreide garantieregeling van de leverancier. Deze is identiek of 
u nu koopt of huur-koopt: ondersteuning en garantie soft- en hardware + batterij en lader. 
 

 
 
5.1 Wat bij pech? 
 
Voor alle problemen of vragen gaat de leerling naar de Laptophelpdesk. Die is open tijdens de schooluren. De 
leerling komt tijdens de speeltijd of in dringende gevallen, met toestemming van de leerkracht, tijdens de les. 
Bedoeling is dat de leerling nooit zonder een werkend toestel zit zodat hij / zij de lessen kan volgen of toetsen / 
proefwerken kan verder zetten. 

 
Laat het toestel niet door anderen herstellen. Elke verandering of herstelling die niet via de school / 
leverancier gebeurt, kan de volledige garantie doen vervallen. 
 

Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (> 1 uur), dan proberen we een vervangtoestel te 
geven. Bij toetsen (in de klas) of proefwerken kan dat zelfs onmiddellijk. 
 
Zodra het toestel hersteld is, neemt de leerling weer zijn / haar eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel 
te krijgen, moet het toestel eerst worden ingeleverd. 
 

Alvorens bij de laptophelpdesk langs te gaan, controleert de leerling of alle documenten in zijn 
/ haar online opslagruimte staan (Onedrive, Smartschool, …). Het is immers mogelijk dat wij bij 
de herstelling software of hardware moeten vervangen. Daarbij kan het gebeuren dat 
bestaande bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek, ...) verloren gaan. Voorkom 
dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. 

 
Wij streven naar een korte reparatietijd. In de praktijk betekent dit dat de laptop soms binnen de 1 à 2 
werkdagen op school hersteld wordt. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. 
 
 

Je bent leerling van MSIN.

JA

Binnen de eerste 2 
jaar:

JA

(met vervangtoestel indien 
nodig)

Na 2 jaar:

JA

(nog 1 jaar, rechtstreeks via 
de leverancier)

NEEN

(Je hebt de school verlaten.)

Je wil het toestel 
behouden.

Binnen de eerste 2 
jaar:

JA

(met vervangtoestel 
indien nodig)

Na 2 jaar:

JA

(nog 1 jaar, 
rechtstreeks via de 

leverancier)

Je wil het toestel 
NIET behouden.

Je levert het 
toestel in.

(De service stopt met 
lopen.)
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5.2 Softwarematige problemen 
 
In plaats van urenlang te zoeken welke instelling of driver verkeerd zou zijn, vervangen we alle software door 
nieuwe software. U krijgt als het ware het toestel terug zoals het op dag 1 was. Alle bestanden die enkel op de 
laptop werden bewaard, zijn verwijderd. 
 

5.3 Technische problemen 
 
Wanneer het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel - kortom: een 
falen van het toestel zonder dat iemand iets verkeerd heeft gedaan - is herstelling gratis. 

 

5.4 Technische problemen buiten garantie 
 
Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: 
bijv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, 
vochtschade, ... Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag 
van € 39,00 incl. BTW per schadegeval aangerekend. Kosten 
daarboven worden door de hersteller gedragen. 
 
Deze schadegevallen worden individueel behandeld. U kan 
defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling, niet 
opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar 
hebben, wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke 
schadegevallen. U zult dan het forfaitair bedrag voor elk defect 
afzonderlijk moeten betalen. 
 
De technicus die de herstelling uitvoert, neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Omwille 
van de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost 
weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en 
oordelen in eer en geweten. 
 
Via de normale kanalen (Smartschool of telefonisch) worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een 
herstelling buiten garantie. 
 
Is de herstelkost hoger dan de nieuwwaarde van het toestel, dan vervalt dit systeem. De school neemt dan 
contact op met de ouders. 

 

5.5 Als iemand anders schade toebrengt 
 
De leerling meldt dit bij het inleveren. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de 
eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten 
van het voorval. 
 
De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de ouders van de leerling van het toestel. 

 
5.6 Wat bij diefstal 
 
Bij diefstal, inbraak of onder bedreiging buiten de school van het toestel geniet u de inbegrepen verzekering 
tegen diefstal (franchise € 39,00). 
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5.7 Tijdens schoolvakanties 
 
Tijdens vakantieperiodes kan u terecht bij de hersteldienst waarmee de school samenwerkt. De voorwaarden 
(garantie, facturatie, ...) blijven dezelfde, maar u kan geen vervangtoestel bekomen. 
 

 U kan terecht in het servicecenter van de leverancier: 
 

 

 
 

 

 
 

Signpost Servicecenter Kortrijk 

 Magdalenastraat 4, 8500 KORTRIJK 

 servicecenter.kortrijk@signpost.be 

 056 98 00 48 
 

 

 U kan een afspraak maken om een technieker bij u thuis te laten langskomen: 
 

 info@signpost.be 

 03 475 19 75 
 
 
 

6 Afspraken rond dagelijks gebruik 
 
 
Hierbij richten we ons specifiek naar de leerling met een aantal afspraken om het dagdagelijks gebruik van de 
laptop vlot te laten verlopen. 
  

6.1 Documenten 
 
Tijdens de eerste lessen en op de eerste schooldag krijg je als leerling de nodige uitleg hoe je moet werken met 
de laptop en hoe je moet aanmelden op het WiFi-netwerk. Heb je op een bepaald ogenblik toch nog twijfels of 
is er iets waarover je vragen hebt, dan kan je steeds terecht bij de leerkrachten of bij de laptophelpdesk. 
 
We vragen uitdrukkelijk dat alle leerlingen de online opslagruimte gebruiken om bestanden te bewaren. De 
school biedt je online opslagruimte aan via Smartschool en via OneDrive. In de klas zal je uitleg krijgen hoe je 
hiermee moet werken. De school kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor bestanden die verloren gaan. 
 

6.2 Account 
 
Je gebruikt op de laptop jouw Office 365-account dat je krijgt van de school: 
 

 

voornaam.naam@student.prizma.be 
 

 
Zo kan je snel op Office 365 en kan je gratis de Office 365-software gebruiken. Op de laptop heb 
je beheerdersrechten en kan je zelf eventueel extra software of de thuisprinter installeren. Als 
er hierdoor problemen met de laptop zijn, kan enkel de school de laptop volledig herinstalleren. 
Daardoor gaan alle lokale gegevens op de laptop verloren, maar blijven uiteraard de online 
gegevens wel bewaard. 
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6.3 Veiligheid 
 
 Je brengt je laptop elke dag mee naar school en leent hem nooit uit; 

 

 je gebruikt je laptop niet op de speelplaats. Je zorgt ervoor dat de laptop op die momenten veilig 
opgeborgen zit in je beschermende hoes; 
 

 de laptop blijft op school in principe altijd in de beschermende hoes zitten, ook tijdens het gebruik van 
de laptop. Zo kan je al heel wat schade vermijden. 

  
 

6.4 We verwachten van jou… 
 

 dat je laptop steeds in de beschermende hoes wordt opgeborgen; 

 dat je zorgt voor oortjes, die je steeds bij hebt; 

 dat je batterij ’s morgens opgeladen is. Het eerste lesuur is geen oplaad-uurtje; 

 dat je je oplaadkabel niet meebrengt naar school; 

 dat je het toestel en scherm proper houdt; 

 dat je je toestel buiten bereik van eten en drinken houdt; 

 dat tijdens de lessen de berichtgeving en geluiden uit staan; 

 dat je je toestel nergens onbeveiligd achterlaat (ook niet in een auto); 

 dat je meewerkt aan veilig laptopgebruik voor iedereen (je informeert leerkrachten mocht je weten dat 
er ergens iets fout gebeurt, enz. …); 

 dat je je laptop tijdens pauzes veilig opbergt; 

 dat je op elk moment jouw eigen data online bewaart op OneDrive of Smartschool. 
 
 

6.5 Wat mag niet? 
 

 Je geeft je wachtwoord aan niemand door en je leent je laptop niet uit; 
 

 je brengt niet opzettelijk schade toe aan je eigen laptop of aan die van een ander; 
 

 je downloadt en gebruikt geen illegale software of ongepaste inhouden; 
 

 je neemt en verspreidt op school geen geluidsopnames, filmpjes of foto’s zonder toestemming van de 
betrokkene(n) (wet op de GDPR); 
 

 je doet niet mee aan cybercrime: pesten, stalken, uitlachen ...; 
 

 je hackt geen accounts van anderen; 
 

 je installeert geen inhouden die vlot onderwijs belemmeren (spelletjes, films, muziek); 
 

 je mag niet mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/extern) tijdens de 
lessen zonder toestemming van de leerkrachten; 
 

 je wijzigt de instellingen opgegeven door de school niet; 
 

 je gebruikt geen proxysites om filtering te omzeilen; 
 

 je gebruikt je laptop niet tijdens pauzes (op de speelplaats of de BZ…..); 
 

 je neemt je laptop niet mee op schoolexcursies, tenzij dit gevraagd wordt om een bepaalde reden. 


