Digisprong op de Sint-Maartencampus
Voorwoord
In het huidige onderwijs zijn computers niet meer weg te denken. Elke leerling
heeft nood aan een persoonlijk toestel waarmee hij/zij aan de slag gaat op de
vele digitale leerplatformen.
Elke leerling en leerkracht beschikt vanaf het schooljaar 2022-2023 in de SintMaarten Campus over een persoonlijke Chromebook (Digisprong-project van de
Vlaamse regering). In alle lokalen is er een snelle draadloze internetverbinding.
Hierdoor creëren wij een hedendaagse en boeiende leeromgeving.
We zijn als school steeds bezig met het vormen van een toekomstgerichte
infrastructuur en visie rond ICT. Digitale media zijn niet meer weg te denken uit
onze leefwereld. We zijn dan ook overtuigd dat dit Chromebook-project een stap
in de goede richting is om jouw zoon of dochter hierin op te leiden.
In dit document willen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden én laten zien
hoe we onze leerlingen begeleiden met hun Chromebook.
Mocht je in de toekomst nog vragen hebben rond het project, van welke aard
ook, stuur dan gerust een e- mail naar middenschool@sintmaartencampus.be of
bovenschool@sintmaartencampus.be of neem telefonisch contact op met de SintMaarten Middenschool: 03 775 83 08 of Sint-Maarten Bovenschool:
03 750 94 94.
Met vriendelijke groeten
Directieteam Sint-Maarten Middenschool en Sint-Maarten Bovenschool
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Visie van de campus
We willen dat elke leerling mee is op de digitale trein. De campus kiest er bewust
voor om een uniform toestel aan te kopen voor alle leerlingen. Enkel een
waarborg (50 EUR), een éénmalige instapkost (25 EUR) en een
gebruiksvergoeding (2,5 EUR per maand) worden aangerekend. Deze keuze
komt voort uit enkele bedenkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt een toestel aangeboden geschikt voor intensieve verplaatsingen
door actieve jongeren.
Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
Er is een uniform servicepakket voor zowel software als hardware.
Men betaalt een eerlijke gebruiksvergoeding voor een kwalitatief toestel.
Er is vlotter klasverloop door gelijke softwareversies.
Er gebeurt een identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel.
Elk toestel is uitgerust met een sterke WIFI-kaart om vlot dataverkeer te
garanderen.
Via ICT-integratie in de lessen zijn we klaar voor (eventueel)
afstandsonderwijs.
Op termijn besparingen op de kostprijs van kopieën en leerboeken. De
school engageert zich om dit blijvend na te streven.

ICT-integratie
Met de digisprong op onze campus willen we de ICT-vaardigheden van onze
leerlingen ontwikkelen en versterken via ICT-integratie in de meeste lessen. Het
internet en sociale media, die vandaag alomtegenwoordig zijn in onze leefwereld,
willen we zodanig integreren dat ze een meerwaarde vormen voor ons onderwijs
en een goede aanzet zijn tot levenslang leren. In alle vakken zijn er heel wat
mogelijkheden om leerwinst te boeken en extra kansen te creëren voor
onderzoekend leren en om gedifferentieerd te werken.

Differentiatie
Het wordt makkelijker voor de leerkracht om extra oefeningen aan te bieden en
zo in te spelen op de individuele noden van leerlingen.

Een Chromebook voor alle leerlingen en leerkrachten
We hebben de keuze gemaakt om alle leerlingen en leerkrachten te voorzien van
een krachtige Chromebook.
De Chromebook is een Lenovo 500e 3de GEN, 11,6 inch 2-in-1 convertible met
aanraakscherm. De Chromebook is voorzien van een ingebouwde pen device en
wordt geleverd inclusief stroomadapter en beschermhoes.
De school is en blijft eigenaar van alle toestellen. De leerling zal het toestel zowel
thuis als op school kunnen gebruiken gedurende de periode dat de leerling
ingeschreven is op onze school. Dus ook in de maanden juli en augustus.
Het toestel wordt uitgerust met een basispakket software.
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Toebehoren
Beschermhoes
Hoogwaardige waterafstotende blauwe beschermhoes om schade zoveel mogelijk
te beperken. De tas is tevens voorzien van elastische banden rond de
Chromebook zodat er met het toestel gewerkt kan worden terwijl deze in de
beschermhoes zit. De beschermhoes is voorzien van het logo van de school.
Indien een beschermhoes kapot, versleten of kwijt is, kan er een nieuwe hoes
aangekocht worden voor 15 euro.

Garaged Pen
Elk toestel is voorzien van een garaged Lenovo USI pen (30 EUR). Deze pen
wordt opgeladen als de pen wordt bewaard in de daarvoor voorziene poort van
de Chromebook. Met deze pen kan je de Chromebook bedienen en notities
maken.

Financieel luik
De overheid financiert de Digisprong, maar deze middelen zijn ontoereikend om
alle kosten te dragen.

De eerste betaling
Bij de eerste factuur zal er een betaling van 50 euro gevraagd worden. Dit
bedrag is een waarborg. Het is een zekerheid die wij als school moeten inbouwen
om de leerling ertoe te verplichten goed voor het toestel te zorgen. Daarnaast
wordt er een instapkost gevraagd ter waarde van 25 euro. Voor dit bedrag kan je
gebruikmaken van een Chromebook van de school en ontvang je een nieuwe
beschermhoes die voorzien is van het logo van de school.

De verdere betalingen
Er zal voor elke begonnen maand (september t.e.m. juni) een gebruikskost van
2,5 euro aangerekend worden die verrekend wordt op de schoolrekening. Tijdens
de maanden juli en augustus mag je gratis gebruik maken van de Chromebooks.

Op het einde van de cyclus
Na 4 jaar op de campus of wanneer je de school verlaat wordt de Chromebook
terug ingeleverd. Na een technische controle wordt de waarborg weerhouden of
teruggegeven indien er geen onbetaalde rekeningen zijn.
Het ingediende toestel moet in goede staat verkeren en tijdens het testen geen
gebreken vertonen. Indien er herstellingen buiten garantie moeten gebeuren,
zullen deze aangerekend worden.

Dagelijks gebruik
•
•
•
•
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Je brengt de laptop altijd mee naar school.
Je laadt de batterij elke avond thuis op zodat je de lesdag altijd start met
een volledig opgeladen batterij. De oplader neem je niet mee naar school.
Je zorgt voor een degelijke en stevige boekentas waarin de Chromebook
met beschermhoes kan opgeborgen worden.
Je leent je Chromebook nooit uit aan andere leerlingen.
http://www.sintmaartencampus.be

•
•

De Chromebook ligt enkel op je bank op het moment dat je deze moet
gebruiken.
Kort na de ontvangst van het toestel zal je uitgebreid info krijgen over de
werking van de Chromebook, het draadloos netwerk, je account en het
online opslaan van documenten en bestanden.

Je account
•

•

•

•
•

Elke leerling beschikt over een account om aan te melden op de
Chromebook. De gebruikersnaam heeft het formaat
voornaam.familienaam@sintmaartencampus.be. Het wachtwoord is
hetzelfde wachtwoord als op Smartschool en als op de PC’s van school.
Het account van de leerling heeft geen beheerdersrechten op het toestel.
Je kan het toestel dus niet volledig vrij gebruiken. Bij problemen ga je
naar de ICT-balie.
De ICT-coördinatoren kunnen steeds een herinstallatie uitvoeren. Offline
gegevens op de Chromebook zullen hierbij verloren gaan, maar de
onlinegegevens blijven onaangeroerd.
Elke leerling kan de verschillende apps van de Google Workspace gratis
gebruiken.
De Chromebook is in onze administratie op naam geregistreerd door
middel van het serienummer dat ook digitaal in het geheugen van de
Chromebook is opgeslagen. Zo vinden we de eigenaar van een verloren of
achtergelaten toestel gemakkelijk terug.

Online opslaan van bestanden
Bij een defect kunnen op het toestel opgeslagen gegevens verloren gaan. We
leren daarom onze leerlingen om hun bestanden steeds online op te slaan via
Google Drive van de Google Workspace. De school kan nooit verantwoordelijk
worden gesteld voor bestanden die de leerling kwijtspeelt.
Wanneer de leerling de school verlaat zal zijn/haar account verwijderd worden en
is de online data onherroepelijk gewist.

Sociale media en spelletjes
We leren onze leerlingen mediawijze skills aan en spreken duidelijke grenzen af.
Wijs omgaan met (sociale) media is de enige juiste oplossing. Betrokkenheid en
toezicht houden blijft belangrijk, zowel thuis als op school. Ouders en school zijn
hierin partners.
•
•
•

Je bent tijdens de schooluren via jouw Chromebook niet actief op sociale
media.
Je bent steeds zelf verantwoordelijk voor wat je publiceert op die media.
Denk goed na voor je iets publiceert! Leerlingen, leerkrachten,… kwetsen
kan nooit!

Ondersteuning, garantie en herstellingen
Bij een defect van je toestel ga je naar de ICT-balie. Indien de persoon aan de
ICT-balie het probleem niet onmiddellijk kan oplossen krijg je een identiek
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vervangtoestel. We wijzen er nogmaals op dat het dus heel belangrijk is om al je
bestanden online op te slaan in Google Drive.
Onze school heeft een verzekering afgesloten waarbij alle schade hersteld wordt
door een technieker van The Rent Company. We verwijzen hier naar de
ondertekende bruikleenovereenkomst i.v.m. garantie en schade.
In vakantieperiodes dient er niet eerst contact opgenomen te worden met de
school. Een schadegeval kan in deze periodes rechtstreeks gemeld worden aan
onze leverancier The Rent Company (02 588 96 40).

Softwareproblemen
Problemen met software kunnen vaak onmiddellijk op school opgelost worden.
Het toestel zal teruggezet worden naar zijn oorspronkelijke toestand. Bewaar dus
alle bestanden steeds online, zoals eerder afgesproken.

Diefstal en verlies
De gebruiker dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van
diefstal of verlies van de Chromebook.
In geval van diefstal zorgt de gebruiker onmiddellijk voor een aangifte van de
diefstal bij de politie en wordt de school, in de persoon van directie en de ICTdienst, hiervan op de hoogte gebracht.
Wanneer de diefstal aantoonbaar is binnen de aanvullende verzekering (PV en
braaksporen), wordt met in achtneming van de vrijstelling of franchise van € 50
een nieuw toestel ter beschikking gesteld en start een nieuwe
gebruiksovereenkomst. Bij diefstal buiten de aanvullende verzekering (geen PV
en/of braaksporen), verbindt de gebruiker zich tot betaling van de
aankoopwaarde van de Chromebook aan de school. Bij betaling wordt een nieuw
toestel ter beschikking gesteld en een nieuwe gebruiksovereenkomst.
Bij verlies van de Chromebook verbindt de gebruiker zich tot betaling van de
aankoopwaarde van de Chromebook aan de school.

Tot slot
Onze school digitaliseren doen we niet van de ene dag op de andere. Digisprong
is een verhaal van hardware, software maar zeker ook van mensen. We moeten
samen leren omgaan met digitale middelen. Het is een proces waar zowel
leerlingen en leerkrachten in moeten groeien.

Sint-Maarten Middenschool
Kallobaan 3A
9120 Beveren
03 775 83 08

Sint-Maarten Bovenschool
Kallobaan 1
9120 Beveren
03 750 94 94

middenschool@sintmaartencampus.be

bovenschool@sintmaartencampus.be
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Lijst met veelgestelde vragen
V: Ik ben mijn adapter kwijt. Wat nu?
A: Nieuwe adapter bestellen via school. Kostprijs € 40.
V: Ik ben mijn pen device kwijt. Wat nu?
A: Nieuwe pen device bestellen via school. Kostprijs € 30.
V: Mag ik de beschermhoes personaliseren?
A: Ja dat mag. Je hebt de beschermhoes gekocht. Tekeningen of stickers mogen
nooit aanstootgevend zijn. Hou het netjes en beschaafd. De Chromebook zelf
mag je niet personaliseren.
V: Ik zit nu in het tweede jaar van de Middenschool. Moet ik mijn
Chromebook inleveren als ik naar de Bovenschool ga?
A: Neen. Je behoudt dezelfde Chromebook zolang je school loopt op de SintMaarten Campus.
V: Ik ben mijn Chromebook thuis vergeten. Kan ik een reservetoestel
van de school gebruiken?
A: Neen. Er wordt enkel een reservetoestel gegeven als er een defecte
Chromebook wordt ingeleverd. Je zal die dag zonder Chromebook moeten
werken op school.
V: Mijn beschermhoes is vuil of stuk of aan vervanging toe. Krijg ik een
nieuwe?
A: Je kan een nieuwe beschermhoes bestellen via de school. Prijs € 15.
V: Mijn Chromebook is gevallen en is beschadigd. Wat moet ik doen?
A: Je brengt de Chromebook naar de Chromebookbalie. De Chromebook wordt
hersteld maar er geldt een vrijstelling van € 50. Voorbeeld: de herstelling kost
€ 75. De verzekering betaalt € 25 en jij betaalt € 50. Ondertussen kan je een
vervangtoestel van de school gebruiken.
V: De batterij van mijn Chromebook loopt snel leeg. Ik kan met een
volgeladen batterij geen volledige dag meer werken zonder te herladen.
A: Je brengt de Chromebook naar de Chromebookbalie. De batterij wordt aan
een onderzoek onderworpen en wordt gratis vervangen indien de capaciteit
minder dan 70% bedraagt.
V: Mag ik mijn Chromebook meenemen op vakantie?
A: Dat raden we ten stelligste af. De Chromebook wordt gebruikt voor
schoolwerk. Tijdens vakantiereizen hoef je niet voor school te werken. Je neemt
een groter risico op beschadigingen, verlies en diefstal. In dat geval zal je altijd
moeten betalen voor de herstelling of vervanging van je Chromebook.
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V: Ik ben mijn Chromebook verloren op school. Wat nu?
A: Je bent zelf verantwoordelijk voor je Chromebook. Je mag deze niet
onbeheerd achterlaten. Stop de Chromebook in je schooltas en zorg dat je
schooltas enkel in een afgesloten ruimte wordt achtergelaten. Enkel bij sporen
van inbraak én een procesverbaal van de politie, zal de verzekering tussenbeide
komen. In alle andere gevallen zal je een nieuwe Chromebook moeten betalen.
V: Mijn batterij is leeg tijdens de lesdag. Kan ik op school opladen?
A: Neen. Je bent zelf verantwoordelijk dat de Chromebook thuis voldoende wordt
opgeladen zodat je een volledige lesdag de Chromebook op school kan
gebruiken. Op school wordt niet opgeladen.
V: Kan ik een extra (groter) beeldscherm aansluiten op mijn
Chromebook?
A: Ja dat kan. De Chromebook heeft een HDMI-poort. De meeste beeldschermen
hebben een HDMI-aansluiting. Met een HDMI-kabel kan je het extra beeldscherm
aansluiten. Je geeft dan in de instellingen van je Chromebook in dat je het
beeldscherm van de Chromebook wil dupliceren. Je leerkracht ICT kan je hier
vast en zeker mee helpen.
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