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                   Heb je nog vragen? 

laptoploket@st-gabriel.be

Laptopproject 

Vanaf september 2021 verdeelden we de eerste 
laptops aan de leerlingen van het eerste 
tot en met het vijfde jaar. Begin september 2022
ontvangen alle nieuwe leerlingen een laptop. 
Zo beschikt elke leerling vanaf september 2022
over een laptop van de school.
De computer blijft eigendom van de 
school; wees er extra voorzichtig mee en gebruik 
het alsof het een duur handboek is. 

Hoe pakken we dit aan? 

Een antwoord op je eerste vragen

 Waarom laptops in de klas gebruiken? 

Integratie van ICT in de lessen is vandaag nood-
zakelijk om elke leerling goed voor te bereiden. 
De mogelijkheden in de klascontext zijn enorm 
toegenomen de afgelopen jaren: je kan per-
soonlijke remediëring en individuele leerpaden 
voorzien per vak (verdiepende oefeningen op de 
laptop voor zij die al mee zijn, herhalingsoefe-
ningen voor anderen), leerlingen kunnen meteen 
grafieken tekenen, een balans opmaken, hun 
onderzoeksresultaten verwerken... 
Ook allerlei specifieke vaardigheden kunnen 
aan bod komen: woorden en vertalingen opzoe-
ken, bronwerken naslaan, groepswerk voorberei-
den... 
Zo kunnen we de kwaliteit, efficiëntie en 
de flexibiliteit van de lessen te verhogen. 



Om onze leerlingen de best mogelijke voorberei-
ding te geven in deze snel veranderende digitale 
omgeving, zijn wij in 2021 met ons laptop-
project gestart. Elke leerling zal vanaf 
schooljaar 2022-2023 een eigen laptop 
van de school kunnen gebruiken, 
in de klas en thuis. 

Met deze folder willen we alvast de eerste vragen 
proberen te beantwoorden. Een uitgebreide lijst 
van veelgestelde vragen vind je op de website. 
Neem eens een kijkje op st-gabriel.be of scan de 
QR-code om alle faq’s te bekijken of om je eigen 
vraag aan ons te stellen. 

Samen springen we de digitale wereld tegemoet!

 

 

 

De digitale sprong 
vooruit!

We werken met een Probook 445 G8 van HP. Dit 
toestel heeft een 14"-scherm, 8GB RAM-
geheugen en 128 GB aan ruimte op de harde 
schijf. Er zijn aansluitingen voor USB, HDMI, net-
werkkabel en hoofdtelefoon. Er zit ook een sleeve 
bij om het toestel te beschermen. De laptop 
draait op de meest recente Windows versie.
Software die je nodig hebt je je eenvoudig zelf 
installeren via het softwareportaal van de school.  

Met welk toestel werken we? 

Je kan geen eigen laptop gebruiken in plaats 
van de schoollaptop, omdat dit heel wat veilig-
heidsrisico’s met zich meebrengt. De school voor-
ziet de updates en de juiste (antivirus)software 
en op die manier kan het onderhoud en de 
probleemoplossing veilig en efficiënt gebeuren.   

Kan ik ook mijn eigen laptop gebruiken?  
Nee, dit kan niet omwille van de veiligheid en het 
onderhoud van het toestel. Als je verzoeken hebt, 
kan je die indienen bij het laptoploket.   

Mag ik zelf software installeren? 

Elke leerling heeft een gebruikersnaam van de 
school bij Office365. Dit is een mailadres dat 
eindigt op @st-gabriel.info. Hiermee kan je aan-
melden. Je wachtwoord is hetzelfde als je wacht-
woord van Smartschool. 

Hoe log ik in op mijn laptop? 
Voorkom zoveel mogelijk schade door voorzich-
tig te zijn: wring niet aan de scharnieren en leg 
niets tussen het scherm en keyboard. 
Als de laptop problemen vertoont, volg je het 
stappenplan dat je online vindt. Als dit het pro-
bleem niet oplost, kom je naar het laptoploket, 
waar je, indien nodig, een vervangtoestel mee-
krijgt. 
Schade meld je steeds meteen aan het loket. We
werken samen met Signpost, een partner die 
instaat voor de herstellingen. 

Wat bij defecten of problemen? 

Je zorgt ervoor dat je laptop altijd volledig opge-
laden is als je naar school komt. Je kan er niet op 
rekenen dat je op school je computer kan opla-
den.    

Wat met een lege batterij? 

De school zal lockers voorzien zodat je je laptop 
steeds kan opbergen. Tijdens de speeltijden 
of tijdens de les L.O. kan je dus gerust zijn.

Kan ik de laptop opbergen? 

 

Wij vragen als waarborg bij ontvangst van de 
laptop een bedrag van 150 €. Als de laptop
beschadigd is laten wij deze bij Signpost her- 
stellen. Herstelling bij een derde partij is niet 
toegestaan. Wij gebruiken de waarborg van   
150 € om de nodige herstellingen te laten uit-
voeren. Deze waarborg wordt gespreid over de 
drie eerste schoolrekeningen (3 x 50 €) geïnd. 
Inden de laptop in perfecte staat ingeleverd 
wordt storten we uiteraard de waarborg volledig 
terug.

Waarborg laptop? 


