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07.2.4 (document leerling - zomer 2020) 

Digitale integratie @ Campus Hast 

Gericht aan: 3 EM, 3 IW, 5 IIT 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

In de richting die uw zoon/dochter gekozen heeft, wordt de laptop als didactisch leermiddel gebruikt. 

Daarom verwachten we ook dat elke leerling over de laptop beschikt die de school aanbiedt. We werken 

hiervoor samen met een externe partner, Signpost. 

 

De laptop die de school vooropstelt: HP Probook 435 G7 met specificaties: 

13.3" FHD TOUCH   

AMD Ryzen 3 

8 GB DDR4-SDRAM 

256 GB SSD 

Laptophoes Case Logic 

 

Mogelijkheden: 

• 3 Jaar "Next Business Day Onsite" Garantie: 

o 22 maanden huren aan 40,20 EUR per maand; 

o 34 maanden huren aan 26,70 EUR per maand (enkel voor 3 EM en 3 IW); 

o éénmalige aankoop: 804 EUR; 

 

• 4 Jaar "Next Business Day Onsite" Garantie: 

o 46 maanden huren aan 22,70 EUR per maand (enkel voor 3 EM en 3 IW); 

o éénmalige aankoop: 859 EUR. 

 

Hoe bestellen? 

• U kiest de gewenste optie op https://byod.academicshop.eu/hast. 

• Dit kan vanaf 1 juli. 

• Bestellen doet u best voor 20 augustus om hem ten laatste 1 september te ontvangen. 

• Bestelt u later, dan ontvangt u de laptop binnen de 15 werkdagen. 

• Indien u de laptop huurt, blijft deze tijdens de huurperiode eigendom van de school. Na afloop van 

de huurperiode wordt het toestel je persoonlijke bezit. 

 

We leggen op dat de laptop die uw kind gebruikt, beheerd wordt door de school.  

Contacteer voor technische vragen v.w.b. de aankoop van een laptop de klantendienst van Signpost via 

https://byod.academicshop.eu/contacteer-ons.html. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Inge Valkenborgh en Rembert Henderix    ICT-team 

https://byod.academicshop.eu/hast
https://byod.academicshop.eu/contacteer-ons.html
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07.2.4 (document leerling - zomer 2020) 

Jouw laptop, stap voor stap 

Gericht aan: 3 EM - 3 IW - 5 IIT. 

 

De laptop (via huren of via kopen) staat in deze periode steeds in het beheer van het ict-team van de school. 

Je moet updates op de laptop toelaten. Zorg voor een goede back-upoplossing en bewaar je 

aanmeldingsgegevens voor clouddiensten goed. 

 

Gebruiksreglement laptop 

 

Je vindt deze tekst ook terug als onderdeel van het ict-reglement. Voor het gebruik van de laptop gelden 

volgende regels. 

 Je neemt de laptop altijd mee naar de les. 

 Je laptop moet 's morgens volledig opgeladen zijn. 

 Je gebruikt de laptop enkel als je toestemming kreeg van de leraar, anders zit de laptop in je 

boekentas. 

 Je gebruikt de laptop enkel voor acties (bv. opzoeken informatie) of apps (bv. app rekentoestel) 

waarvoor de leraar toestemming gaf in het kader van de les. 

 Je laptop 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 laptop in een beschermhoes en in je boekentas tijdens les- of lokaalwissels. 

 Je gebruikt steeds je eigen laptop en niet die van een medeleerling. 

 De laptop die je gebruikt, moet je kopen of huren via de schoolwebsite 

https://byod.academicshop.eu/hast. 

 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. 

 

https://byod.academicshop.eu/hast

