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1 Inleiding 

Beste ouder, beste leerling 

Wij gaan samen met jullie de toekomst tegemoet!

Vanaf het derde jaar zal elke leerling met een laptop werken. In alle klassen is er een 
snelle draadloze internetverbinding. Hierdoor creëren we een krachtige en boeiende 
leeromgeving. Actief leren, zelfstandig werken en probleemoplossend denken zijn 
belangrijke doelstellingen in ons pedagogisch project. We zijn ervan overtuigd dat een 
laptop een geschikt medium is om deze doelstellingen samen met onze leerlingen te 
bereiken. In dit document willen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden én laten zien 
hoe we onze leerlingen begeleiden met hun laptop.  Mocht je in de toekomst nog vragen 
hebben rond het project, contacteer gerust de directie, het ICT-team of de logistiek 
medewerker. 
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2 Onze visie 
2.1 Voordelen van laptops

Waarom kiezen we voor laptops als leermiddel?

• Eén van de kernpunten van ons pedagogisch project is dat Sint-Joris streeft naar 
uitdagend en vernieuwend onderwijs. We willen een krachtige leeromgeving  
aanbieden waarbij we actief, zelfstandig leren en probleemoplossend denken zoveel 
mogelijk willen stimuleren.  

• Dankzij de laptop zal elke leerling belangrijke ICT-vaardigheden trainen. 
• Laptops zijn een multifunctioneel didactisch medium om: 
 •  kritisch informatie te leren opzoeken; 
 •  leerlingen actief te laten leren via o.a.  
   •  onlinequizzen, 
   •  onlineoefeningen, 
   •  een elektronische leeromgeving,
   •  …;
 •  leerlingen creatief te laten werken; 
 •  digitaal te communiceren; 
 •  leerlingen thuis en op school te laten samenwerken; 
	 •		te	differentiëren;	
 •  leerlingen met leerproblemen extra te begeleiden via 
	 	 	 •	videolessen	of	instructiefilmpjes,		handleidingen,	oplossingen		 	
      oefeningen… in de elektronische leeromgeving; 
 •  extra uitdagingen aan te bieden aan leerlingen.  
• Via het laptopproject krijgen alle leerlingen gelijke kansen op ICT-vlak.
• Leerlingen werken thuis en op school met hetzelfde toestel en dezelfde software. 
• De school zet al gedurende jaren laptops in via een reserveringsysteem en het 

succes hiervan heeft ons laten beslissen om deze weg verder te bewandelen.
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2.2 Eindtermen en leerplannen

In  alle  leerplannen en in het overkoepelend leerplan ICT wordt een belangrijk  accent  
gelegd op ICT-integratie. Het is meer dan alleen een aanvulling op de klassieke manier 
van lesgeven. Integratie in de lessen is enkel mogelijk indien leerlingen ICT kunnen 
aanwenden in hun leerprocessen en dit op elk moment wanneer dit nodig zou blijken. 
Wanneer elke leerling over een laptop beschikt en dit zowel thuis als op school, kan 
een ideale combinatie van traditionele  leermiddelen en technologische innovatie 
voor een krachtige leeromgeving zorgen. Door gebruik te maken van de digitale 
leeromgeving zetten we in op de  metacognitieve vaardigheden van de leerlingen  o.a.  
oriënteren, plannen, bijsturen...  De digitale hulpmiddelen geven een beter inzicht op 
het leerrendement van de leerling. De leerkrachten kunnen zo bijsturen op maat van 
de leerling. In  het  onderwijslandschap  verwachten  we  steeds  meer  dat  leerlingen  
thuis  over  een computer beschikken om de leeromgeving te raadplegen, opdrachten 
te maken, enz. Door dit laptopproject op te starten bieden we gelijke kansen aan iedere 
leerling.  

2.3 Algemene kenmerken laptops 

De school kiest voor het volgende toestel of gelijkaardig:
 

HP Probook 445
Scherm 14” FHD 1920 x 1080
Processor AMD Ryzen 3 5400u // AMD Ryzen 5 

5600u
SSD 256GB PCle NVMe Value M.2
Geheugen 8 GB DDR4 RAM
Aansluitingen 3 USB-A 3.2 gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 1 

(Power Delivery/Charging/Display Port/
data),
1 HDMI 1.4, 1 Audio Jack

Grafische	kaart AMD Radeon videokaart

Batterij Batterij moet 8 uur meegaan
Camera 720p Camera 
Keyboard Layout  Azerty
Garantie Minimum 4 jaar on-site-garantie (ook bat-

terij)
Case Beschermtas voor transport doorheen de 

school en naar huis
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Onze school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen: 
• Bij een defect van de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in  bruikleen 

zodat hij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, 
wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen. 

• Onze laptop is een extra stevig toestel op maat van de actieve, mobiele jongeren.  
• De leerling geniet gedurende vier jaar van een uitgebreid servicepakket voor zowel 

software als hardware (onderhoud, herstellingen...). 
• Uniforme toestellen en uniforme software zorgen voor een vlotter verloop van de 

lessen.
• Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar. 
• Aangezien alle toestellen van de leerlingen uniform zijn, verloopt een herinstallatie 

heel snel. 
• Alle	toestellen	zijn	uitgerust	met	een	performante	wifinetwerkkaart.	
• Niet alle ouders kunnen hun kind helpen bij een hardware- of softwareprobleem. 

Door te werken met een uniform toestel en dezelfde softwareversies zorgen we voor 
de ondersteuning bij problemen. 
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3 Het huren van een laptop 
3.1 Algemeen 

De leerlingen zijn verplicht om een laptop te huren via de school. Aan de ouders wordt 
gevraagd om een éénmalige waarborg van € 100 en een verzekering van € 4 per maand 
(max € 40 /jaar) te betalen. Voor de schooljaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-
2024 wordt dankzij Digisprong, een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid, een 
tussenkomst gegeven voor de jaarlijkse huurkost van de laptops. Hierdoor vervalt de 
huurkost en kunnen de leerlingen hun laptop gratis gebruiken en betalen ze enkel de 
verzekering.

3.2 Praktische afhandeling 

Als de waarborg tijdig op de rekening van de school overgeschreven is, ontvangt de 
leerling begin september een laptop en is eventuele schade vanaf dan gedekt door de 
waarborg. 

3.3 Persoonlijk gebruik 

• De laptop is een persoonlijk toestel van de leerling. De leerling mag dit toestel thuis 
vrij gebruiken.  

• De laptop wordt niet op school bewaard. Elke leerling neemt op het einde van elke 
lesdag zijn laptop mee naar huis. 

• Je gebruikt je laptop niet op de speelplaats. Tijdens pauzes stop je het  toestel in je 
boekentas. Je boekentas draag je in dit geval steeds mee. 

3.4 Wat als een leerling tijdens het schooljaar 
instroomt? 

Zoals hierboven beschreven, moet bij elke nieuwe inschrijving tijdens het schooljaar  
door de ouders een toestel besteld worden. De bestelprocedure is dezelfde als tijdens 
de zomervakantie. De waarborg van € 100 dient overgeschreven te worden op de 
rekening BE63 7376 0115 4008 op naam van het Schoolcomité van Sint-Joris met als  
mededeling “familienaam + voornaam van de leerling en waarborg laptop”.

3.5 Wat als een leerling de school vroegtijdig 
verlaat? 

Als een leerling de school vroegtijdig verlaat en de leerling huurt de laptop, dan leveren 
de ouders het toestel binnen de 5 werkdagen na de laatste schooldag op de school 
in. Indien er geen schadegevallen zijn, zal de waarborg van € 100 aan de ouders 
terugbetaald worden. Indien er een herstelling buiten garantie dient uitgevoerd te  
worden, zullen de ouders hiervoor nog een rekening ontvangen. Het forfait bedraagt 
hiervoor maximaal € 39.  
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4 Dagelijks gebruik 
4.1 Algemeen 

Een laptop is in de administratie van Sint-Joris op naam geregistreerd door middel 
van het serienummer. Dit serienummer is ook digitaal in het geheugen van de laptop 
opgeslagen. Leerlingen kunnen de toestellen bijgevolg onmogelijk onderling wisselen.

Begin september krijgt de leerling de nodige uitleg hoe er moet gewerkt worden met 
de laptop en hoe er kan ingelogd worden op het netwerk van de school. Heerst er nog 
twijfel over iets, dan kan de leerling steeds terecht bij de laptopbalie.

Tijdens de studie kan de leerling gebruikmaken van zijn laptop in functie van bepaalde 
lesopdrachten en/of het afwerken van oefeningen. 
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4.2 Afspraken 

• De leerling laadt de batterij elke avond thuis op zodat de volgende lesdag kan gestart 
worden met een volledig opgeladen batterij. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! 
Heeft de leerling in de loop van de dag een lege batterij, dan laadt hij het toestel 
enkel en alleen op (met zijn/haar persoonlijke oplader) in een lokaal waar hij/zij 
fysiek aanwezig is. 

• De leerling zorgt ervoor dat hij de oplader van de batterij steeds bij heeft op school. 
• Tijdens verplaatsingen van en naar school, op school van het ene naar het andere 

lokaal, tijdens pauzes… plaatst de leerling de laptop steeds in de hoes.  
• Tijdens pauzes gebruikt de leerling de laptop alleen in de klaslokalen. De leerling 

gebruikt de laptop niet in de gangen, op de speelplaats, polyvalente zaal… 
• Bij hardwareproblemen contacteert de leerling steeds de laptopbalie van de school 
en	doet	hij	geen	beroep	op	externe	personen	of	firma’s.	Hij	geniet	gedurende	vier	
jaar van een uitgebreide garantie en service. 

• Hoe goed de leerling de batterij ook onderhoudt, op een gegeven moment komt 
er een einde aan zijn levenscyclus. Dit is te merken wanneer de laptop niet meer 
opstart of al na enkele minuten toch uitschakelt na het opladen. Hoe gaat de batterij 
het langst mee? 

	 •	 De	eerste	keer	dat	zo’n	batterij	wordt	opgeladen,	verschilt	niet	van	de			
  50ste keer. Laad de batterij gerust vaker op, bijvoorbeeld al wanneer 39%  
  van de capaciteit overblijft. 
 • Voorkom een volledige ontlading van de batterij. Dit kan ze beschadigen.  
 • Zal de batterij gedurende een periode van één maand of langer niet   
  gebruikt worden? Laad de batterij tot circa 30 à 39% van de capaciteit. 
 • Bewaar de laptop op een droge plaats op kamertemperatuur. 
 • Alle batterijen dienen minstens eenmaal per jaar te worden opgeladen om  
  overontlading te voorkomen.
 • Laat een volledig geladen of volledig lege batterij nooit gedurende een   
  langere periode ongebruikt liggen. Een lang ongebruikte, volledig    
  opgeladen batterij veroudert sneller.
 • Stel de batterij nooit bloot aan vorst, hitte, vocht of regen. Leg de    
  batterij nooit in een vriezer, oven of magnetron.
• Je leent je laptop nooit uit.
• Je stopt je laptop steeds in de bijhorende hoes en in je boekentas.
• Het	staat	je	vrij	om	een	USB-muis	aan	te	schaffen.		
• Oortjes zijn niet inbegrepen. Het is verplicht om er zelf te voorzien.
• Elke leerling gebruikt de laptop op school alleen voor pedagogische doeleinden. 
• Misbruik door de leerlingen kan gesanctioneerd worden. 



4.3 Bij wie kan je terecht met problemen?
Bij ICT-problemen of vragen kan de leerling zich wenden tot:

• Eén vaste medewerker bemant de laptopbalie. Deze medewerker is het eerste 
aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders bij  problemen. De collega van de 
laptopbalie staat in voor de herstellingen,  herinstallaties, het uitwisselen van 
reservetoestellen… De balie is zowel tijdens de lesuren als tijdens de speeltijden 
bereikbaar. De laptopbalie kun je ook via een berichtje op Smartschool contacteren.

• Twee ICT-coördinatoren nemen de technische eindverantwoordelijkheid voor het 
laptopproject op.

Via onze elektronische leeromgeving Smartschool en ons intranet zullen we 
handleidingen, tips, info over het laptopproject… publiceren. 

Tips 
Voorkomen is toch altijd beter dan genezen. Vandaar enkele raadgevingen om 
schadegevallen als hierboven te beperken: 

• Bewaar, transporteer of gebruik de laptop ALTIJD in de bijgeleverde beschermhoes.
• Zorg voor een degelijke en stevige boekentas waar zowel de boeken als de laptop 

mét beschermhoes in opgeborgen kunnen worden.
• Klap de laptop nooit dicht als er nog een voorwerp op het toetsenbord ligt.
• Zet het toestel nooit hardhandig neer.
• Druk niet op het beeldscherm: noch op de voorzijde, noch op de achterzijde.
• Neem het toestel vast aan de randen van het beeldscherm.
• Leg geen voorwerpen op het gesloten toestel.
• Laat de laptop nooit onbewaakt achter.
• Gebruik de laptop niet op de speelplaats. 
• De	laptop	wordt	’s	nachts	nooit	op	school	bewaard.
• Niet eten of drinken boven of in de buurt van de laptop. 
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4.4 Verleidingen 

Ouders vragen de school regelmatig de sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…) 
aan banden te leggen. In plaats van een hulp bij schoolwerk wordt het een obstakel. 
Het netwerk op school heeft echter niet zo veel beperkingen. We vragen hier echter 
voorzichtig mee te zijn. Als de leerling als klasopdracht net iets op deze geblokkeerde 
website moet opzoeken, dan wordt de leerling gehinderd in zijn leerproces. Veel 
leerlingen zijn trouwens bedreven genoeg om beperkingen te omzeilen. Dit is een kat-
en-muisspel.De enige echte remedie is opvoeding. Zowel door de school als door de 
ouders moet toezicht gehouden worden op wat de leerling uitspookt met de laptop. 
Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Het enige wat we 
kunnen doen, is de leerlingen ermee leren omgaan: in dialoog en door grenzen af te 
spreken. Ouders en school moeten hierin een team vormen. De school wil het  probleem 
zeker niet van zich afschudden, maar kan dit zonder hulp van de ouders niet oplossen. 
Indien de ouders of de school een probleemgedrag opmerken, moet er  samengewerkt 
worden om een oplossing te vinden. Elke leerling gebruikt een laptop op school alleen 
voor pedagogische doeleinden. Misbruik door de leerlingen kan gesanctioneerd worden. 
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4.5 Gebruikersaccounts 

4.5.1 Aanmelden met een laptop 
Elke leerling meldt op een laptop aan met zijn of haar Microsoft-account:  
voornaam.familienaam@student.sintjorisbazel.be

4.5.2 Hoe werken de leerlingen met documenten? 
Een laptop is uiteindelijk ook maar een machine die defect kan geraken. Afhankelijk van 
het defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren zijn. Dat gaat van opdrachten, 
toetsen,	taken	tot	alle	persoonlijke	documenten	zoals	foto’s,	films,	enz.
Een heel veilige manier van bestanden bewaren, is om alles online te zetten in de 
‘cloud’:	de	leerling	raakt	nooit	iets	kwijt	en	het	opslagmedium	gaat	niet	defect.	Sint-
Joris biedt alle leerlingen een online opslagruimte via Smartschool (“Mijn documenten”) 
en	via	Office	OneDrive	 (1	TB).	 In	de	klas	zal	de	 leerling	uitleg	krijgen	hoe	hiermee	
gewerkt moet worden.
Wanneer de laptop niet goed meer functioneert, zal de software opnieuw op de laptop 
geïnstalleerd worden. Hierdoor gaan de bestaande gegevens op de laptop verloren.
De	 gegevens	 in	 de	 ‘cloud’	 blijven	 natuurlijk	 onaangeroerd.	 De	 school	 is	 nooit	
verantwoordelijk voor bestanden die verloren gaan!
Bij gebruik van een vervangtoestel kan de leerling ook inloggen met zijn account. De 
leerling kan op die manier aan alle persoonlijke documenten die opgeslagen werden in 
OneDrive of Smartschool.
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5 Herstellingen 

5.1 Eerste hulp bij pech 

Soms	kan	een	ogenschijnlijk	defect	toestel	zelf	opnieuw	‘hersteld’	worden.	Hier	volgen	
enkele problemen die het ICT-team dikwijls ziet voorkomen. Is er twijfel, begin er dan 
niet zelf aan en ga naar de laptopbalie. De collega van de laptopbalie of het ICT-team 
zullen het probleem oplossen.
Onderstaande problemen vallen onder garantie of zullen voor jou opgelost worden. 

5.1.1 Het toestel doet helemaal niets of laadt niet op.
Is de voedingskabel aangesloten? Zit er stroom op het stopcontact? Werkt de batterij 
nog? 
Is je oplader defect, dan moet deze vervangen worden. Opgepast met opladers die 
zogezegd voor alle laptop geschikt zijn. Het is al gebeurd dat een lader ogenschijnlijk 
goed werkte, maar telkens na een maand was de batterij stuk… 
Een lader met te zwak vermogen kan geen schade berokkenen, maar zal geen goed 
werk leveren: 
• ofwel zéér traag opladen; 
• ofwel een toestel met een volledig lege batterij niet kunnen opstarten; 
• ofwel kan je een toestel niet tegelijk opladen én gebruiken. 

5.1.2	 Er	is	geen	wifiverbinding.
Staat	 de	 wifiknop	 wel	 aan?	 Soms	 wordt	 het	 wifisignaal	 automatisch	 uitgeschakeld.	
Soms	moet	 de	wificonnectie	 eens	 uit-	 en	 aangezet	worden	 om	 terug	 verbinding	 te	
krijgen. Dit valt te controleren en uit te voeren met de volgende procedure. 
1		Klik	rechts	onderaan	op	het	wifisymbool.	

2		Klik	onderaan	de	lijst	met	wifisignalen	op	de	knop	“Vliegtuigstand”.	

3  Klik nogmaals op de knop om de vliegtuigstand weer uit te schakelen. De laptop gaat 
nu	de	wifi	weer	inschakelen	en	verbinden	met	reeds	gekende	netwerken	op	school.	

Als de voorgaande middelen niet helpen, kun je je wenden tot de laptopbalie. 
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5.1.3 Wat kun je zelf niet oplossen? 
Onze school biedt een heel soepele en uitgebreide service aan, zowel voor zaken in 
garantie als gevallen buiten garantie. Ga daarom bij elk probleem steeds langs bij de 
laptopbalie. De school heeft hiervoor een structuur uitgewerkt en werkt nauw samen 
met de leverancier. Gebruik deze service dus ook! 
Zolang je toestel in garantie is, laat je het niet door anderen herstellen. Breng het 
steeds binnen bij de laptopbalie.
Denk eraan dat elke verandering of herstelling aan het toestel die niet door de school 
is gebeurd de volledige garantie doet vervallen. 
Hieronder een opsomming van problemen waarvoor best meteen contact opgenomen 
wordt met de dienst ICT: 
• Een laptop is heel traag geworden. 
• Het beeldscherm vertoont een zwarte vlek met zwarte lijnen (zoals een spinnenweb). 

Dit wil zeggen dat het beeldscherm gebarsten is en dat het vervangen moet worden.
• Het beeldscherm geeft een correct beeld weer, maar met verkeerde kleuren. 

5.2 Een herstelling laten uitvoeren 

Graag willen we de herstelprocedure voor de toestellen verduidelijken. Indien er een 
probleem vastgesteld wordt, dan is het de bedoeling dat je tijdens de schooluren 
langskomt bij de laptopbalie van de school. De leverancier Signpost wordt tijdens 
schoolperiodes nooit rechtstreeks geraadpleegd. 

5.2.1 Softwareproblemen oplossen 
De medewerker van de laptopbalie of het ICT-team onderzoeken het probleem. Is 
het een hardnekkig softwareprobleem, dan zal de medewerker van de laptopbalie het 
toestel herinstalleren. Je krijgt de laptop terug met dezelfde software zoals je deze op 
dag 1 ontvangen hebt. 

5.2.2 Technische problemen binnen garantie 
Problemen binnen garantie zijn gevallen waarbij het toestel niet meer goed  functioneert 
zonder dat er externe schade is aan het toestel. 
Kortom: het falen van het toestel zonder dat er iemand dit veroorzaakt heeft. 
Als de schade niet onmiddellijk kan hersteld worden, zal de school de leverancier  Signpost 
contacteren. Binnen de twee werkdagen komt een technicus van Signpost naar de 
school om het defect te herstellen. In dit geval mag je een gelijkaardig vervangtoestel 
van de school gebruiken. 
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5.2.3 Technische problemen buiten garantie 
Problemen buiten garantie zijn gevallen waarbij meestal door onvoorzichtig of  
nonchalant gedrag externe schade is aan het toestel: bijvoorbeeld defecte schermen,  
valschade, gebroken hoeken, vochtschade…. De school bezorgt de leerling in dat geval 
een vervangtoestel. 
Voor alle laptops geldt een franchise of maximumbedrag van € 39. Als de  herstelkost 
minder dan € 39 bedraagt, betaal je de werkelijke herstelkost. De herstelkost wordt via 
de schoolrekening verrekend.
Voor de schadegevallen buiten garantie van meer dan € 39 wordt steeds het systeem 
van forfaitaire herstelling toegepast. Als de herstelkost meer dan € 39 bedraagt, zul je 
altijd een vaste, forfaitaire kost van € 39 betalen. Het enige doel is de kost die zulke  
schadegevallen met zich meebrengt beheersbaar te houden voor de ouders.  
Enkel als de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. 
De school neemt dan contact op met de ouders om de best mogelijke  oplossing te 
vinden. 

Een laptop vraagt om een zorgvuldige behandeling. Hoe stevig deze toestellen ook 
zijn, ook zij hebben een maximum draagkracht. Onze school wil hier de aandacht op 
vestigen. Een verwittigd persoon is er twee waard. 
Op de volgende pagina's tonen we enkele voorbeelden van gevallen van schade buiten 
garantie. Dit zijn schadegevallen veroorzaakt door een externe factor. De verzekering 
betaalt doorgaans het grootste bedrag, maar de franchise van € 39 betalen de ouders.
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5.2.3.1 Een gebroken beeldscherm
Een beeldscherm kan breken wanneer er te veel druk wordt uitgeoefend op de voor- of 
achterzijde van het toestel. Dit kan zich voordoen wanneer een toestel in een overvolle 
boekentas zit. Let ook op dat er niks op het toetsenbord ligt wanneer je een laptop 
dichtklapt.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van gebroken beeldschermen:
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5.2.3.2 Stekker van de lader 
Brutaal de lader aan de laptop koppelen kan het pinnetje doen afbreken. Opladen is dan 
niet meer mogelijk.  Opmerking: wanneer een lader niet kan hersteld worden binnen 
garantie of een leerling is zijn/haar oplader kwijt, kopen de ouders zelf een nieuwe 
lader.  

5.2.3.3 Val-, hoek- of kabelschade 
Dit komt vaak voor door stoten of vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar 
het	beeldscherm	en	naar	de	wifiantenne.	Doordat	ze	onbeschermd	zijn,	zal	de	laptop	
uiteindelijk	geen	beeld-	of	wifisignaal	ontvangen.

5.2.3.4 Vloeistof in de laptop 
Drinken én op een laptop  werken, gaan niet samen. Het gevaar voor een kortsluiting 
hierbij is heel reëel. Wees voorzichtig! 

5.2.3.5 Oververhitting 
Een laptop in de beschermtas bewaren is goed. Zorg er tijdens het gebruik wel voor dat 
het toestel kan koelen en scherm de koelribben onderaan en aan de  zijkanten niet af. 
Het beste is het toestel vrij te zetten op een harde ondergrond.
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5.3 Verzekering tegen diefstal 

Er is een beperkte verzekering tegen diefstal met een franchise van € 0. 
Bij diefstal moet er door de ouders steeds aangifte bij de politie worden gedaan en dient 
een proces-verbaal  te worden opgesteld. Het directieteam en de verantwoordelijke van 
de laptopbalie moeten ook zo snel mogelijk verwittigd worden.
Diefstal van en op weg naar school, in de auto, thuis… is verzekerd. 
Diefstal met inbraak en onder bedreiging wordt verzekerd.  
Sommige gevallen zijn echter niet gedekt door de verzekering. We verduidelijken dit 
met enkele voorbeelden: 
• een leerling verliest zijn laptop in een klaslokaal met inbraaksporen
    niet gedekt;
• een leerling verliest zijn laptop (tijdens de lesuren) uit zijn locker met  inbraaksporen 

niet gedekt;  
• een leerling verliest zijn toestel op de bus of trein  
    niet gedekt; 
• een leerling wordt overvallen (dus fysiek bedreigd) op weg naar huis 
    gedekt; 
• inbraak thuis, met inbraaksporen 
    gedekt; 
• inbraak	in	koffer	van	auto	met	inbraaksporen	
    gedekt; 
• toestel verdwijnt thuis, maar er zijn geen inbraaksporen 
    niet gedekt. 

Bij diefstal of verlies van een toestel zitten de school en de ouders samen om de kwestie 
te bespreken. Sowieso moet de leerling steeds over een toestel kunnen beschikken. 



   Sint-Joris Bazel 19

Samenvatting: 

• Een laptop is een verplicht leermiddel. Elk schadegeval buiten garantie moet hersteld 
worden. De franchise van het schadegeval  buiten garantie dient door de ouders 
betaald te worden.

• Schade	 buiten	 garantie	 (forfait	 of	 minder	 indien	 effectieve	 herstelkost	 lager	 is	
dan forfait) wordt per trimester (december, maart/april, juni) aangerekend via de 
schoolrekening.

• Op het einde van elk schooljaar of bij het verlaten van de school  levert de leerling 
zijn/haar laptop in.  

• Na controle van het toestel wordt op het einde van de eerste graad de volledige 
waarborg van € 100 via de schoolrekening verrekend. Indien er een herstelling 
buiten garantie dient uitgevoerd te  worden, zullen de ouders hiervoor nog een 
rekening ontvangen. Het forfait bedraagt hiervoor maximaal € 39.  




