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1 Jouw digitale weg naar de toekomst 

De wereld verandert snel! Een zin die we in de volksmond nogal eens horen. De toenemende 

internationalisering, de grenzeloze digitale wereld, de steeds verdergaande technologische 

vooruitgang, meer en meer zelfstandige particuliere initiatieven, de opkomst van de digitale munt, 

wetenschappelijke inzichten die aan belang winnen bij beleidsbeslissing, meer aandacht voor een 

gezonde levensstijl, voortdurende informatiestromen vanuit sociale media, internet, nieuws, etc. 

(Thaesis, 2021). Het is belangrijk dat elke jongere op het einde van zijn schoolloopbaan over 

voldoende sleutelcompetenties beschikt om te kunnen functioneren in deze snel veranderende 

maatschappij en om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien. Levenslang leren en ontwikkelen is het 

motto (Figel, 2006). 

Om maximaal in te zetten op deze ontwikkeling krijgen alle leerlingen van het eerste, tweede, derde 

en vierde jaar een persoonlijk technologisch leermiddel in bruikleen van de school. Deze tool zal 

worden ingezet tijdens de les, het huiswerk, de examenperiode en de vrije tijd. Dankzij Digisprong 

(een initiatief van de Vlaamse Overheid) kan dit zelfs (tijdelijk) zonder een huurprijs. Op deze manier 

kunnen wij samen inzetten op het ontwikkelen van belangrijke digitale sleutelcompetenties voor de 

toekomst van uw zoon of dochter. 

Het gebruik van een persoonlijk technologisch leermiddel in de klas en tijdens het leren is cruciaal in 

het hedendaagse onderwijs. Het ondersteunt niet alleen het ontwikkelen van digitale competenties, 

maar ook leercompetenties en zoveel meer (onderwijsdoelen.be, 2021): 

• Communiceren via digitale omgevingen; 

• Online verbinding leggen met anderen en samenwerken via cloud-toepassingen; 

• Als mediagebruiker media maken; 

• Aanleren van computationeel denken en handelen i.f.v. het oplossen van complexe problemen 

waarbij in een later stadium ook de computer kan ingezet worden als hulpmiddel; 

• Leren inschatten van kansen alsook de risico’s en gevaren van het internet; 

• Afwegen van eigendom, privacy en veiligheid (zichzelf beschermen op het net); 

• Actief deelnemen in een informatiesamenleving; 

• Etc.  

Daarnaast verandert ook de kijk op leren. Leren is meer dan alleen kennis opdoen. Het is kritisch 

kennis verwerven alsook het aannemen van een gepaste houding en het vermogen om het eigen 

leren te sturen. Leren wordt niet meer alleen gezien als een individueel proces, maar is daarnaast 

ook een collectief proces. Zowel geïndividualiseerd als coöperatief leren krijgen hun plaats in een 

gedifferentieerd aanbod in de klas. Leercompetenties worden ingezet over alle vakken heen om 

breed toe te toepassen. De ontwikkeling van deze leercompetenties vraagt een andere aanpak in de 

klas, waarvoor digitale leermiddelen nodig zijn. 

Om onze leerlingen mee op pad te nemen naar hun toekomst in de 21ste eeuw, onze 

leerplandoelstellingen te kunnen bereiken, dynamischer in te zetten op de individuele leernoden van 

onze leerlingen en gemakkelijker om te gaan met diversiteit zijn we verheugd om de komende jaren 

ten volle in te zetten op de digitalisering op school. Samen maken wij jouw digitale weg naar de 

toekomst. 
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2 Technologische leermiddelen in de klas 

2.1 Voordelen 

Het gebruik van eenzelfde persoonlijk technologisch leermiddel in de klas en thuis heeft heel wat 

voordelen: 

• Elke leerling heeft hetzelfde toestel en dus dezelfde mogelijkheden op school en thuis; 

• Elke leerling leert op een gepaste wijze technologie gebruiken; 

• Elke leerling leert omgaan met de informatiestroom die wij tegenwoordig krijgen via (sociale) 

media. De leerling leert hiermee om te gaan in het dagelijks leven; 

• Elke leerling leert op correcte en kritische wijze informatie opzoeken op het internet; 

• Elke leerling heeft continu toegang tot al het lesmateriaal; 

• Elke leerling kan op eigen tempo digitaal herhalen en oefenen; 

• Elke leerling kan in de klas en/of thuis leerinhouden bekijken in, bijvoorbeeld de vorm van een 

video, zodat er in de klas meer tijd is voor oefeningen; 

• Elke leerling kan in de klas en/of thuis samenwerken met medeleerlingen via online platformen; 

• Waar mogelijk willen we ook kosten besparen op kopieën, handboeken en werkboeken. 

2.2 Het engagement van de leerling, ouders en school 

De leerling en zijn/haar ouders zijn verantwoordelijk en dragen de kosten (tijdelijk vrijgesteld van 

huurkost dankzij Digisprong) voor het persoonlijk technologisch leermiddel. 

Het engagement van de school is als volgt: 

• Wij bouwen aan een uitgebreid dynamisch ICT-beleid waarvan we jaarlijks de evolutie opvolgen, 

onze acties plannen en onze werking bijsturen; 

• Directie, leerkrachten en het ondersteunend personeel professionaliseren op zowel technisch als 

pedagogisch vlak om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de technologische 

leermiddelen in de klas; 

• De school selecteert de technologische leermiddelen, stelt deze ter beschikking (tijdelijk 

vrijgesteld van huurkost dankzij Digisprong), beheert de software (OS, Office 365 en 

Smartschool); 

• De leerlingen en leerkrachten hebben een persoonlijk technologisch leermiddel. De school zorgt 

ervoor dat elk klaslokaal is uitgerust met alle overige ICT-infrastructuur (bv. draadloos internet, 

scherm, beamer, etc.) zodat leerkrachten een sterke leeromgeving kunnen creëren waarbij ze, 

afhankelijk van het lesonderwerp, de technologische leermiddelen zo optimaal mogelijk kunnen 

inzetten; 

• Leerlingen die thuis geen of een slechte internetverbinding hebben, kunnen met hun persoonlijk 

toestel werken in het openleercentrum (OLC). Deze open ruimte in de E-blok is voorzien van wifi 

en is steeds ter beschikking van onze leerlingen. 
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2.3 Iedereen hetzelfde toestel 

Wij kiezen bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen zodat iedereen dezelfde 

mogelijkheden heeft tijdens de les en daarbuiten. Zo kunnen leerlingen elkaar ook verder helpen 

tijdens de les en kan de leerkracht bijkomend ondersteunen indien nodig. Het type toestel is 

afhankelijk van het leerjaar, studierichting en de leerplandoelstellingen die bereikt dienen te worden. 

Daarom is het niet toegestaan om een eigen toestel te gebruiken. Uiteraard kan dit toestel thuis 

aanvullend gebruikt worden. 

3 Het toestel 

3.1 Specificaties 

De leerlingen en leerkrachten gebruiken een iPad (Apple) in de eerste graad (zowel A- als B-stroom) 

en in de tweede graad en dat voor alle studierichtingen (uitgezonderd Organisatie en logistiek). 

De iPad heeft de volgende specificaties: 

• Kleur: Space Grey 

• Capaciteit: 64 GB 

• Scherm: 10.2 inch 

• Processor: A13 Bionic-chip met 64-bits 

• Camera: 8 MP (achteraan) / 12 MP (vooraan) 

• Video: 1080p HD 

• Audio: twee luidsprekers 

• Batterij: batterijduur tot 10 uur 

• Besturingssysteem: iOS 

• Touch ID: ja 

• Connector: lightning 

• Draadloos: 802.11a/b/g/n/ac wifi met dual band-technologie (2,4 GHz en 5 GHz) 

• Bluetooth: Bluetooth 4.2-technologie 

• Model: Wi-Fi 

Toebehoren: 

• Een toetsenbord case (Logitech Rugged Combo 3) 

• Apple Pencil (1ste generatie) 

Oortjes of een hoofdtelefoon hebben we via de school niet voorzien omdat leerlingen graag zelf 

kiezen welk type oortjes ze gebruiken. Hebben ze er nog geen, dan dienen ze deze aan te kopen want 

ze zijn onmisbaar bij het werken met een persoonlijk technologisch toestel in groepsverband of in de 

studiezaal. 
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3.2 Garantie 

De school heeft een garantie van 4 jaar via een operationele leasing bij Lab9. Als het toestel defect is 

en de herstelling binnen de garantie valt, zorgt de school voor de nazorg. 

Wij vragen aan de leerling om het defecte toestel zo snel mogelijk na het vaststellen van het defect 

binnen te brengen aan de ICT-balie (secretariaat). Wij zorgen voor een reservetoestel (zolang de 

voorraad strekt). De ICT-dienst zorgt voor de verdere afhandeling van de herstelling. De leerling 

behoudt zijn reservetoestel. 

3.3 Verzekering 

Leerlingen en ouders zijn verplicht het in bruikleen genomen toestel te verzekeren tegen 

waterschade, glasbreuk en diefstal (met geweld). Aangezien de school eigenaar is van de toestellen, 

zal de school het toestel verzekeren tegen bovenvermelde schade via Lab9. De verzekeringspremie 

bedraagt € 34,00 per schooljaar en zal verrekend worden in twee schijven van € 17,00 per semester. 

De kost wordt altijd volledig doorgerekend vanaf dat de leerling 1 dag in deze periode is 

ingeschreven. De franchise bij een herstel van de iPad bedraagt € 60,5 en is ten laste van de 

gebruiker van het toestel. Indien van toepassing zal deze via de schoolrekening of aparte factuur 

verrekend worden.  

3.4 Herstelling buiten garantie (verzekerde toestellen) 

Wij vragen aan de leerlingen om het defecte toestel zo snel mogelijk na het vaststellen van het 

defect binnen te brengen aan de ICT-balie (secretariaat). Wij zorgen voor een reservetoestel (zolang 

de voorraad strekt). De ICT-dienst zorgt voor de verdere afhandeling van de herstelling. 

4 Bruikleen 

4.1 Digisprong (2022-2023) 

De Vlaamse Overheid maakte bijkomende middelen vrij vanaf 01-01-2021 tot de zomer van 2023 om 

in eerste instantie de ICT-uitrusting van scholen en leerlingen aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat wij 

de leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen vrijstellen van een huursom voor het gebruik 

van een persoonlijk technologisch leermiddel. De school krijgt bijkomende middelen voor de 

vernieuwing en optimalisatie van de ICT-infrastructuur. 

Meer info over Digisprong: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong 

4.2 Praktisch (afhalen persoonlijk technologisch leermiddel) 

In de voorlaatste week van augustus ontvangen de ouders per post een uitnodiging om het 

persoonlijk technologische leermiddel af te halen. De leerlingen en hun ouders/voogd kunnen kiezen 

tussen twee afhaalmomenten om samen het toestel op te halen: 

• Maandag 29 augustus 2022 tussen 18 uur en 20 uur. 

• Dinsdag 30 augustus 2022 tussen 9 uur en 12 uur. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong
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Leerlingen die alleen komen krijgen hun toestel niet mee. Een handtekening van de ouders/voogd is 

verplicht. 

Bij het afhalen wordt gevraagd om een gebruikersovereenkomst te tekenen. Na het tekenen van 

deze documenten wordt het toestel meegegeven met toebehoren en een persoonlijke inlogcode 

voor de gebruiker. Ter plaatse dient er geen waarborg betaald te worden. 

Wij vragen de leerlingen om het toestel thuis schoolklaar te maken. Concreet wil dit zeggen: 

1. Het toestel met toebehoren voorzichtig uitpakken;  

2. De case rond het toestel aanbrengen; 

3. Het toestel volledig opladen;  

4. Het toestel opstarten en de stappen op het scherm volgen. 

Op een bepaald moment vraagt het toestel om de gebruiker kenbaar te maken. Daarvoor 

hebben de leerlingen de inlogcode nodig die zij ontvangen hebben bij het afhalen van het 

toestel. Het ingeven van deze gegevens zorgt ervoor dat het toestel met het schoolaccount 

verbonden wordt; 

5. Zodra alle stappen overlopen werden, worden alle instellingen en apps van de school 

gedownload; 

6. Indien gewenst, kunnen leerlingen meteen ook een persoonlijk Apple ID aanmaken om 

persoonlijke apps te installeren. 

Nota: Apps die door de school worden geïnstalleerd zullen nooit in rekening gebracht worden via de 

persoonlijke Apple ID, maar (indien nodig) via de schoolrekening. Alle gemaakte kosten via de 

persoonlijk Apple ID zijn voor privégebruik. 

4.3 Persoonlijk gebruik 

Het technologisch leermiddel mag uiteraard ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden, 

maar enkel door de leerling die de gebruiksovereenkomst heeft getekend en zolang de 

schoolwerking niet in het gedrang komt. 

Als het toestel niet meer bruikbaar is in de les als gevolg van het persoonlijk gebruik (bv. gebrek aan 

opslagruimte), mag de school het toestel te allen tijde resetten en de schoolinstellingen opnieuw 

opladen zodat de leerling opnieuw verder kan tijdens de les, het examen of het huiswerk. 

4.4 Eerste schoolweek 

Tijdens de eerste schoolweek ontvangen de leerlingen hun logingegevens voor Office 365 en 

Smartschool. Deze twee platformen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor het schoolwerk. 

Leerlingen bewaren hun schooldocumenten via hun OneDrive in de cloud. 

4.5 ICT-balie (secretariaat) 

Aan het leerlingensecretariaat zal een ICT-balie zijn waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor 

vragen i.v.m. ICT op school. Dit kan zowel telefonisch als fysiek. 

  



 
 

 9 

5 Dagelijks gebruik 

5.1 Afspraken voor leerlingen 

• Je brengt je toestel met case, toetsenbord, pen en oortjes elke dag mee naar school;  

• Je toestel is ‘s morgens volledig opgeladen. Een niet opgeladen toestel wordt gezien als het 

vergeten van je schoolboeken; 

• Je leent je toestel nooit uit;  

• Je zorgt zelf voor een degelijke boekentas waar je je toestel in de case mee vervoert;  

• Je pen bewaar je best in je pennenzak;  

• Laat je toestel nooit onbewaakt achter, ook niet in je boekentas, want de school is niet 

verantwoordelijk voor diefstal;  

• Tijdens de middagpauze en kleine pauze maak je best geen gebruik van je toestel om schade te 

voorkomen en de batterijduur voor de lessen te garanderen;  

• Als je een locker hebt, kan je best je toestel veilig opbergen tijdens onbewaakte momenten zoals 

pauzes, korte uitstap, enz.. Laat geen toestellen in je locker buiten de schooluren, want de school 

is niet verantwoordelijk voor diefstal. 

• Gebruik tijdens de lessen LO de lockers om bijvoorbeeld de pen te bewaren om diefstal te 

vermijden. 

Tijdens studie-uren kunnen de leerlingen gebruik maken van het toestel in functie van de 

lesopdrachten. Vrij surfen kan enkel als alle opdrachten in de agenda zijn afgewerkt en de 

toezichthoudende leerkracht of opvoeder hiermee instemt. 

5.2 Verleidingen 

Sociale media, spelletjes, etc. kunnen een afleiding zijn voor de leerling tijdens het maken van 

opdrachten. De school blokkeert deze apps en websites niet preventief. Wij wensen onze leerlingen 

op te leiden tot mediawijze jongeren die hier verantwoord mee kunnen omgaan. 

Zowel de school als de ouders moeten toezicht houden op wat leerlingen doen op hun persoonlijk 

toestel. Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Als wij probleemgedrag 

vaststellen, worden de ouders gecontacteerd en zoeken we samen naar een oplossing. Het is 

belangrijk om hierover met jongeren in dialoog te gaan om hun te leren grenzen af te bakenen. 

5.3 Office 365 en Smartschool 

Tijdens de eerste lessen van het schooljaar krijgen de leerlingen duidelijke instructies over het 

werken met hun persoonlijk toestel: opstarten, aanmelden, wifi, het opslaan van bestanden ... Ze 

leren deze vaardigheden tijdens de lessen ICT (1ste en 3de jaar) en oefenen verder tijdens de andere 

lessen. De leerlingen kunnen met vragen steeds terecht bij de ICT-leerkrachten. 

De centrale platformen die wij gebruiken zijn: 

• Smartschool: communicatie, lesmateriaal, etc.; 

• Office 365: softwarepakketten; 

• OneDrive (Office 365): bewaren van bestanden en documenten.  
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Platformen 

  

Inloggen www.office.com www.mariaburcht.smartschool.be 

Gebruikersnaam voornaam.naam@leerling.i-mas.be voornaam.naam 

 

Alle bestanden bewaard in OneDrive worden automatisch gesynchroniseerd en opgeslagen in de 

cloud. Dat betekent dat wanneer het toestel stuk geraakt, de bestanden en documenten veilig 

opgeslagen zitten. Het is ook mogelijk om je bestanden offline beschikbaar te maken zodat je hierin 

kan werken als je geen internet hebt. Zodra het toestel terug verbonden is met het internet, wordt 

alles opnieuw gesynchroniseerd. 

Wij leren de leerlingen om met deze twee systemen te werken. Het is niet toegestaan om bestanden 

enkel elders te bewaren. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die je kwijtspeelt. 

De school kiest er ook voor om bepaalde apps op schoolniveau te gebruiken: Smartschool, OneDrive, 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Notability, etc.  

5.3.1 Je account 

Elke leerling krijgt een persoonlijk e-mailadres van de school: ‘voornaam.naam@leerling.i-mas.be’ 

met bijbehorend wachtwoord. Dit e-mailadres geeft ook toegang tot Office 365. Daarnaast krijgt elke 

leerling ook een Smartschoolaccount. De gebruikersnaam start op dezelfde manier als het e-

mailadres, nl. ‘voornaam.naam’. Beide platformen kunnen aan elkaar gelinkt worden zodat ze 

geïntegreerd gebruikt kunnen worden en inloggen eenvoudiger wordt. 

5.3.2 Wachtwoord vergeten 

Bij problemen met het inloggen of met wachtwoorden kan je terecht aan de ICT-balie.   

5.4 Apple ID 

Een Apple ID is een account waarmee je toegang hebt tot voorzieningen zoals 

de App Store, Apple Music, iCloud,... Aangezien de school zorgt voor de apps 

die nodig zijn tijdens de lessen, heb je voor schoolgebruik geen Apple ID nodig. 

Leerlingen jonger dan 13 jaar kunnen zelf geen Apple ID aanmaken. In dit geval 

moet de ouder een Apple ID voor de leerling aanmaken. Meer informatie vind 

je op deze website. 

Nota: apps die door de school worden geïnstalleerd zullen nooit in rekening gebracht worden via de 

persoonlijke Apple ID, maar (indien nodig) via de schoolrekening. Alle gemaakte kosten via de 

persoonlijk Apple ID zijn voor privégebruik.  

https://support.apple.com/nl-nl/HT201084
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5.5 Afspraken voor examens 

Het toestel mag enkel gebruikt worden indien aangegeven door de leerkracht. 

Test minstens één week vóór de start van de examenperiode of je toestel snel en goed werkt. 

Hiermee bedoelen wij het opstarten van het toestel en de programma’s/apps en het werken met de 

programma’s/apps. Gebruik je aangepaste software of apps, controleer dan ook of deze goed 

werken. Is dit niet zo of bij twijfel, ga even langs bij de ICT-balie. Zo voorkom je problemen tijdens het 

examen. 

Kijk op voorhand na of je toestel de laatste update heeft geïnstalleerd. Zo voorkom je dat je toestel 

start met updaten tijdens je examen. 

De avond voor het examen of ten laatste ‘s morgens bij je thuis, start je je toestel op en controleer je 

of alles werkt. Bij problemen aan het toestel ga je zo snel mogelijk langs bij de ICT-balie (vóór het 

examen). 

Je komt met een opgeladen toestel naar school. Je zorgt ervoor dat je je oplader bij hebt op school. 

Als je oortjes nodig hebt voor het examen, zorg je hier zelf voor. 

5.6 Beheer 

Het toestel is op onze administratieve dienst op naam geregistreerd a.d.h.v. het serienummer (dat 

ook digitaal in het geheugen van je toestel is opgeslagen) en het MAC-adres (fysiek en uniek 

netwerkadres). Het toestel wordt beheerd door de ICT-coördinatoren en voorzien van alle 

noodzakelijke software. Specifieke software (leermiddelen) wordt verrekend via de schoolrekening. 

5.7 Apps (applicaties/programma’s) 

Jaarlijks wordt via de schoolrekening € 5,00 aangerekend voor de aankoop van apps op schoolniveau. 

5.8 Apple Classroom 

De toestellen van de leerlingen zijn eigendom van de school en dus opgenomen in een 

beheersysteem. Tijdens de les heeft de betrokken leerkracht beheerrechten over de toestellen via 

Apple Classroom. Deze app kan gebruikt worden door de leerkrachten om hun klasmanagement te 

organiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld tijdens het maken van de toets de toestellen van de leerlingen 

centraal vergrendeld worden. 
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5.9 ICT-protocol (schoolreglement) 

Alle afspraken m.b.t. ICT in de school staan vermeld in het ICT-protocol (zie bijlage). Lees het 

aandachtig na. Het ondertekenen van het schoolreglement betekent dat je het ICT-protocol en 

infobrochure iPad hebt gelezen, goedkeurt en ernaar handelt. 

Onze school beschikt over een uitgebreid schoolnetwerk dat door een grote verscheidenheid aan 

gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Dagelijks zijn de ICT-coördinatoren volop in de weer om 

het netwerk in prima conditie te houden. 

Om dit te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de ICT-infrastructuur 

professioneel gebruiken. Onze ICT-infrastructuur staat enkel ten dienste van lesdoelen en 

lesopdrachten.  

Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de richtlijnen uit het ICT-protocol en de 

infobrochure iPad. 

6 Een probleem met je toestel 

De ICT-coördinatoren helpen je graag verder zowel voor zaken in garantie als buiten garantie en dit 

voor software- en voor hardwareproblemen. Ga daarom bij elk probleem steeds langs. De school 

heeft een opvolging uitgewerkt om de leerling te allen tijde van een functionerend toestel te 

voorzien (zolang de voorraad strekt). De school werkt hiervoor samen met een door de fabrikant 

erkende verdeler/hersteller. 

Het toestel is eigendom van de school. Het is niet toegestaan om je toestel zelf te laten herstellen. 

Herstellingen gebeuren in beheer van de school. Breng je toestel steeds naar de ICT-balie 

(secretariaat) van de school. Denk eraan dat elke verandering of herstelling aan het toestel die niet 

via de school is gebeurd de garantie (en verzekering) doet vervallen. De kosten hieraan verbonden 

worden aangerekend aan de ouders. 

6.1 Binnenbrengen van je toestel voor herstelling 

Alvorens je toestel in te leveren zorg je dat alle documenten in jouw online opslagruimte staan 

(OneDrive of Smartschool). Het is mogelijk dat wij bij de herstelling software of hardware moeten 

vervangen. Het kan gebeuren dat hierdoor bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek...) 

verloren gaan. Voorkom dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. 

Wij vragen aan de leerlingen om te werken met OneDrive en dit ook automatisch te laten 

synchroniseren. Het is altijd mogelijk dat sommige bestanden niet online zijn opgeslagen. Controleer 

dus steeds of jouw bestanden online beschikbaar zijn. 

6.2 Softwarematige problemen 

Softwarematige problemen kunnen direct opgelost worden. In plaats van urenlang te zoeken welke 

instelling verkeerd zou kunnen zijn, resetten wij de toestellen. Je krijgt als het ware je toestel terug 

zoals het op dag 1 was. Dit wil dus ook zeggen dat alle bestanden, foto’s, muziek, apps, etc. die enkel 

op het toestel bewaard werden weg zijn.  
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6.3 Technische problemen binnen garantie 

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is 

aan het toestel. We spreken dan over niet werkende hardware (fabricagefouten, batterij, black 

screen,…) Kortom: een falen van het toestel zonder dat er iemand aan te pas kwam. 

Vereist de schade aan het toestel een uitgebreider ingrijpen, dan bezorgt de school jou onmiddellijk 

een vervangtoestel (zolang de voorraad strekt). Je behoudt het vervangtoestel. Doordat iedereen 

hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden. 

Herstellingen mogen enkel door onze leverancier worden uitgevoerd via het ICT-team. De herstelling 

is gratis. 

6.4 Technische problemen buiten garantie en buiten de verzekering 

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel zelf, het toetsenbord of de Pencil: 

bv. kapotte schermen, vochtschade bij de iPad, niet werkende toetsen op het toetsenbord, defecte 

Pencil,… en die niet door de verzekering gedekt zijn. 

Wij vragen aan de leerling om het defecte toestel zo snel mogelijk na het vaststellen van het defect 

binnen te brengen aan de ICT-balie (secretariaat). Wij zorgen voor een reservetoestel (zolang de 

voorraad strekt). De ICT-dienst zorgt voor de verdere afhandeling van de herstelling. De leerling 

behoudt zijn reservetoestel. 

De ICT-dienst stuurt het defecte toestel op voor herstelling. Zodra de kosten voor herstelling gekend 

zijn, wordt de kostprijs besproken met de ouders. De kosten (incl. administratieve en verzendkosten) 

worden aangerekend via een aparte factuur. 

Voor de herstelling wordt een franchise van €60,5 per schadegeval aangerekend. De schadegevallen 

worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling niet 

opsparen. Als er meerdere defecten (bijv. een gebroken scherm en een barst in de kast) zijn die geen 

verband met elkaar hebben wordt dat beschouwd als twee afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan 

de franchise voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. 

Omdat een goede klaswerking vereist dat je steeds over een goed werkend toestel beschikt, ben je 

verplicht om alle herstellingen door de school te laten uitvoeren. De technicus die de herstelling 

uitvoert heeft de eindbeslissing of een defect al dan niet buiten (m.a.w. een schadegeval) of binnen 

de garantie valt. Zij zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het 

probleem. Via de normale kanalen (e-mail en/of telefonisch) worden de ouders verwittigd als er 

kosten zijn bij een herstelling buiten garantie. 

6.5 Als een andere leerling schade toebrengt 

Hier hanteren we het principe: de ontlener van het toestel betaalt de kosten. Je meldt het voorval 

onmiddellijk aan de ICT-balie (secretariaat) en deze contacteert de ouders van beide leerlingen. Er 

kan, in samenspraak met de directie, een sanctie volgen. We rekenen op ieders eerlijkheid en 

verantwoordelijkheid om in onderlinge overeenkomst de kosten van het voorval te dekken. De 

school is hiervoor niet aansprakelijk. 
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6.6 Bij verlies van het toestel 

Bij verlies wordt de restwaarde van het toestel aangerekend. 

6.7 Schade op het einde van de garantieperiode 

Alle schade moet hersteld worden, ook wanneer deze op het einde van de garantieperiode valt. 

6.8 Beschadiging of verlies van accessoires 

Bij beschadiging of verlies van een accessoire zal de volledige kost, gelijkgesteld aan de waarde van 
een nieuw accessoire via een aparte schoolrekening aangerekend worden. De leerling kan een nieuw 
accessoire aanvragen via de ICT-balie. 
 

• iPad adapter 

• iPad pencil 

• iPad cover (hoes) 

• iPad lightning kabel  
 

6.9 Diefstal zonder braak of diefstal in de school 

Van het moment u uw iPad onbewaakt achterliet, buiten of binnen de school, en uw toestel is 

gestolen, zal de afhandeling als volgt verlopen:  

• een vergoeding verschuldigd gelijk aan de resterende waarde van het digitaal leermiddel;  

• vervanging toestel door gelijkaardig toestel. 

6.10 Diefstal met braak of onder bedreiging (niet op school) 

Van het moment u uw iPad onbewaakt achterliet, niet op school, en uw toestel is gestolen, zal de 

afhandeling als volgt verlopen: 

• franchise van € 121,00;  

• vervanging toestel door gelijkaardig toestel. 

In elk geval dienen de ouders of meerderjarige leerling een kopie van het PV (binnen de 72 uur) van 

de politie te bezorgen aan het ICT-team. 

6.11 Beperken van schade 

Een toestel vraagt om een zorgvuldige behandeling. Dezelfde schadegevallen komen vaak terug, 

meestal door wanbeheer. 
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6.12 FAQ 

Wat als een leerling zijn/haar iPad stuk gaat door kwaad opzet of op een ongelukkige wijze buiten 

of tijdens de les. 

• Familiale verzekering kan niet aangesproken worden doordat de eigendom van het leermiddel 

tot de school behoort. 

• Herstelkost wordt aangerekend indien een gedeelte van de kost niet gerecupereerd kan worden 

via de verzekering. 

• Franchise wordt aangerekend indien herstelkost gerecupereerd kan worden via de verzekering. 

Wat als een leraar per ongeluk de iPad van een leerling schade toebrengt in de klas? 

• Familiale verzekering kan niet aangesproken worden doordat de eigendom van het leermiddel 

tot de school behoort. 

• Schoolpolis aanspreken indien dit voordeliger is dan de lopende verzekering. 

• Herstelkost en franchise wordt door de school gedragen. 

Wat als een leerling zijn/haar iPad stuk gaat door op een ongelukkige wijze (bv. bal tegen de iPad 

en valt op de grond) tijdens een lesopdracht (bv. in de sporthal/labo/etc.). 

• Schoolpolis aanspreken indien voordeliger dan de lopende verzekering. 

• Herstelkost en franchise wordt door de school gedragen. 

Zijn accessoires en toebehoren verzekerd? 

• Schade aan accessoires zoals de Pencil en cover zijn meeverzekerd. Voor de herstelling wordt een 

forfaitair bedrag van € 60,5 per schadegeval aangerekend tenzij deze beschadigd is geraakt door 

dezelfde gebeurtenis die ook de ongevalsschade aan het verzekerde apparaat heeft veroorzaakt. 

Toebehoren zoals kabels en adapters zijn niet meeverzekerd. 

7 Tijdens de zomervakantie 

Het toestel is ter beschikking van de ontlener zolang de gebruiksovereenkomst geldig is. Indien 

tijdens deze periode een schoolvakantie valt, mag de ontlener het toestel in bruikleen houden en 

gebruiken. 

Tijdens de vakantieperiode kan je beperkt bij ons terecht in geval van schade. De ICT-balie 

(secretariaat) zal open zijn tijdens de inschrijfmomenten (zie website). Tijdens de sluitingsperiode zijn 

wij niet bereikbaar. Wij helpen je nadien graag verder.  

 

------------------------------- 
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Bijlage: ICT-protocol 

In dit document tref je ons ICT-protocol. Lees het aandachtig na. Het ondertekenen van het 

schoolreglement betekent dat je dit ICT-protocol hebt gelezen, goedkeurt en ernaar handelt. 

Onze school beschikt over een uitgebreid schoolnetwerk dat door een grote verscheidenheid 

aan gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Dagelijks zijn de informaticacoördinatoren, 

maar ook héél wat leraren informatica, in de weer om het netwerk in prima conditie te houden.  

Om dit te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de ICT-

infrastructuur professioneel gebruiken. Onze ICT-infrastructuur staat enkel ten dienste van 

lesdoelen en lesopdrachten. We willen dit zo concreet mogelijk maken en leggen daarom 

volgende afspraken op aan jou. 

We zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen zich nog in een leerproces bevinden. We willen 

duidelijk stellen dat we pas zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust worden 

overtreden. 

Bij overtreding kan de leerling tijdelijk gebruik van het schoolnetwerk, internet of Smartschool 

worden ontzegd (ook tijdens de ICT-lessen). Desgevallend hoort de directie de leerling en 

neemt hieromtrent een definitieve beslissing. 

Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de onderstaande richtlijnen. 
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Privacy 

▪ Je krijgt van de school een gebruikersnaam en wachtwoord om aan te melden op het 

schoolnetwerk (bekabeld en wifi) en Smartschool. Je geeft deze gegevens nooit door aan 

andere mensen. Dit is persoonlijk. 

▪ Je houdt verder alle persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden die je gebruikt voor 

e-mail, apps, internettoepassingen, … geheim. Je geeft dit niet door aan anderen. 

▪ Je beseft dat alle acties die gebeuren onder jouw gebruikersnaam op het netwerk of op 

Smartschool worden bewaard. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat misloopt als er 

aangemeld is met jouw gebruikersnaam. De beheerder kan dit nakijken. 

▪ Je maakt geen foto's of video's met je smarttoestel: smartphone, tablet, horloge, … De 

webcamfunctie is uitgeschakeld. Enkel indien de leraar uitdrukkelijk toestemming geeft, mag 

je de foto- of videofunctie gebruiken in het kader van de les. 

▪ Je beseft dat gegevens die je opslaat op het schoolnetwerk of online (Bv. Smartschool, …) 

verband houden met schoolopdrachten. Ze zijn eigendom van de school en steeds 

toegankelijk voor de beheerder. Je kan je niet beroepen op privacy om gegevens die je 

opslaat, af te schermen. 

▪ Je beseft dat werken die je maakt in het kader van de school steeds beantwoorden aan alle 

elementen van de wet op de privacy en de wet op het auteursrecht . 

▪ Je geeft spontaan toegang tot je persoonlijke ict-materiaal indien je dit meeneemt naar 

school. De leraar of ict-coördinator heeft het recht om je toestel (laptop, tablet, smartphone, 

…) of ander materiaal (CD, DVD, usb-stick, …) te controleren op virussen, software, … 
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Schoolnetwerk 

▪ Je beseft dat het gebruik van het schoolnetwerk gratis is, maar enkel mag gebeuren in het 

kader van lesopdrachten. 

▪ Je gebruikt 'netiquette' in je omgang met mensen via internet, apps, e-mail of Smartschool. 

▪ Je beseft dat de school de toegang tot het schoolnetwerk of onderdelen ervan kan beperken. 

Dit kan gaan om het beperken tot: 

▪ de toegang tot bepaalde websites; 

▪ andere digitale platformen; 

▪ het draadloze netwerk. 

▪ Je beseft dat we niet toestaan om het schoolnetwerk op een ongeoorloofde manier te 

gebruiken. We denken hierbij o.a. aan: 

▪ het omlaag halen van de kwaliteit van het netwerk door het downloaden van grote 

bestanden, het spelen van spelletjes, …; 

▪ het toebrengen van schade aan toestellen; 

▪ het meenemen naar school of gebruiken van tools zoals sniffers, keyloggers, virussen, 

p2p-software, …; 

▪ het aansluiten van eigen apparatuur op het schoolnetwerk, met uitzondering van: 

▪ je persoonlijke laptop; 

▪ je persoonlijke smarttoestellen zoals smartphone of tablet; 

▪ je persoonlijke geheugendragers (o.a. usb-sticks); 

▪ Je beseft dat we in het bijzonder niet toestaan om via het schoolnetwerk: 

▪ racistisch, discriminerend, beledigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal op te 

zoeken, te bekijken, te beluisteren, te downloaden of te verspreiden; 

▪ ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op intranet of internet; 

▪ opzettelijk informatie te veranderen, te verspreiden of te vernietigen die je zonder 

toestemming hebt verkregen; 

▪ anonieme berichten of berichten onder een valse naam te versturen; 

▪ berichten te versturen met aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, 

racistische of discriminerende inhoud. 

▪ Je beseft dat de school in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kan worden voor het 

oplopen van schade door verlies van gegevens, virussen, … 

▪ Je neemt zelf op regelmatige tijdstippen een back-up van je persoonlijk werk. De school heeft 

een eigen back-upsysteem voor de gegevens op het schoolnetwerk of binnen Smartschool, 

maar je mag hier niet alleen op vertrouwen. 
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Computerlokalen 

▪ Je mag een lokaal enkel betreden tijdens de lesuren en in aanwezigheid van de leraar. 

▪ Je kan een individuele toestemming krijgen om te werken in een computerlokaal, mits: 

▪ je een specifieke opdracht kan voorleggen; 

▪ je goedkeuring hebt van de begeleidende leraar; 

▪ je toelating hebt van de directeur of zijn afgevaardigde. 

▪ Je voert de orde van het lokaal uit zoals je gevraagd wordt tijdens de laatste les van de dag. 

De leraar verdeelt de taken: bord afvegen, afvalbakken ledigen, borstelen. 

▪ Je eet niet, snoept niet, drinkt niet in de computerlokalen. 

▪ Je ontkoppelt, verwijdert of verplaatst eigenhandig geen ICT-materiaal. Indien je een 

probleem vaststelt, verwittig je meteen de leraar. De leraar zal het probleem oplossen in 

samenspraak met de ict-coördinator. Je lost het probleem niet zelf op. 

▪ Je dient schade te vergoeden indien je deze opzettelijk zelf veroorzaakt. Onder schade 

verstaan we o.a.: 

▪ het defect maken van ict-materiaal; 

▪ het toebrengen van graffiti; 

▪ het besmetten van (een onderdeel van) het schoolnetwerk met virussen of andere 

malafide software; 

▪ het wissen of wijzigen van instellingen in programma's en apps. 
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Gebruik van persoonlijk ict-materiaal 

▪ Je weet dat "persoonlijk ict-materiaal" slaat op: 

▪ zowel de toestellen die je persoonlijke eigendom zijn als het digitale leermiddel (tablet / 

laptop) dat je huurt of in bruikleen hebt via het project Digisprong; 

▪ alle ict-toestellen zoals smartphone, tablet, laptop en ander materiaal zoals usb-stick, CD, 

DVD.  

▪ Je neemt ict-materiaal enkel mee naar school indien je het nodig hebt voor de les. 

▪ Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je persoonlijk ict-materiaal. In geval van 

diefstal, beschadiging, … kan je de school niet verantwoordelijk stellen. 

▪ Je zorgt dat je persoonlijk ict-materiaal herkenbaar is, bv. door het aanbrengen van een 

sticker, het personaliseren van het beginscherm, … 

▪ Je zorgt voor een geschikte bescherming en opbergmogelijkheid voor je toestel. 

▪ Je zorgt ervoor dat de batterij van je ict-materiaal thuis opgeladen is. Je toestel heeft een 

volle batterij als je het meeneemt naar school. 

▪ Je neemt je ict-materiaal steeds mee naar huis en laat het niet achter op school. 

▪ Je beseft dat je toestel (ook al is het een persoonlijk toestel) bij gebruik op het schoolnetwerk 

geregistreerd moet worden in het netwerk. Je bent bereid om het gevraagde profiel 

(certificaat) te activeren. 

▪ Je gebruikt je toestel niet tijdens eetmomenten of in de eetruimte. 

▪ Je schakelt je toestel uit, vergrendelt het of je meldt af als je het niet gebruikt. 

▪ Je gebruikt je toestel in de studiezaal enkel na uitdrukkelijke toestemming van de 

studieverantwoordelijke. 
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Digitaal leermiddel 

Een aantal klassen gebruikt een digitaal leermiddel. Voor deze leerlingen gelden extra 

afspraken bovenop het voorgaande. 

▪ Je neemt het digitale leermiddel altijd mee naar de les. 

▪ Je gebruikt het digitale leermiddel enkel als je toestemming kreeg van de leraar, anders zit 

het in je boekentas. 

▪ Je gebruikt het digitale leermiddel enkel voor acties (bv. opzoeken informatie) of apps (bv. 

app rekentoestel) waarvoor de leraar toestemming gaf in het kader van de les. 

▪ Je digitale leermiddel mag persoonlijke apps (bv. spelletjes, sociale media) bevatten. Deze 

gebruik je niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de leraar. 

▪ Je gebruikt altijd oortjes of een hoofdtelefoon als je gebruik maakt van audio zodat je de 

andere leerlingen niet stoort. 

▪ Je steekt je digitale leermiddel in een beschermhoes en in je boekentas tijdens les- of 

lokaalwissels. 

▪ Je gebruikt steeds je eigen digitale leermiddel en niet die van een medeleerling. 

▪ Je slaat de documenten, die je maakt binnen apps, op in de cloud om zo zeker te zijn van 

de beschikbaarheid indien door problemen een reservekopie moet teruggezet worden. Een 

reservekopie bevat niet altijd alle documenten die je aanmaakt. 

▪ Je zorgt ervoor dat je het digitale leermiddel steeds opgeladen meeneemt naar de les. 

▪ iPad 

▪ De iPad die je gebruikt, moet het toestel zijn dat de school aanbiedt. 

▪ Laptop 

▪ De laptop die je gebruikt, moet het toestel zijn dat de school aanbiedt. 

 


