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Scholengroep Sint-Michiel Roeselare-Ardooie staat garant voor kwalitatief en innovatief onderwijs.

We willen dat elke twaalfjarige zijn plek ontdekt in “de school van zijn leven” en de studierichting vindt die beantwoordt 

aan zijn/haar talenten, interesses en persoonlijkheid.

Met de steun van “Digisprong”, het ICT-programma van de Vlaamse overheid, investeren de scholen van de Scholengroep Sint-Michiel in de 

digitalisering van het onderwijs. Vanaf schooljaar 2021-2022 voorzien de scholen stapsgewijs in een eigen schooldevice voor alle leerlingen. 

In onze school kiezen we bewust voor een laptop met pen. Naast alle kenmerken van een laptop kan je deze pen device ook omvormen 

tot tablet. Met de bijgeleverde pen kan je ook (digitaal) schrijven en tekenen op het toestel. Met deze keuze willen we optimaal inzetten 

op didactische mogelijkheden in de klas en thuis. We zien de pen device als een belangrijk leermiddel. In verschillende vakken willen we 

het toestel inzetten ter ondersteuning van het leren. Papieren cursussen zullen niet verdwijnen, maar de leerkracht kan ICT meer en beter 

integreren, extra (digitale) oefeningen voorzien, leerlingen meer uitdagen of nog beter ondersteunen, projectmatig werken...

Het toestel kan zowel op school als thuis gebruikt worden, tijdens schooldagen en vakantieperiodes.

Het toestel van de school: 

HP ProBook x360 435 G8 Notebook

DIT TOESTEL vAN ONzE SCHOOL HEEfT vOLGENDE SPECIfICATIES: 

› Compacte lichte behuizing met aluminium onderdelen

› Snelle prestaties dank zij de AMD® RyzenTM 3 4300U processor

› 8 GB DDR4-3200 SDRAM

› 128 GB SSD interne opslag

› Ontspiegeld, energiezuinig 13,3-inch scherm (FHD 1920x1080)

› Pen device functionaliteit

 - Scherm met touch-functionaliteit

 - HP Pro stylus pen 

 - Scherm 360° roteerbaar (laptop, tablet, stand en tent posities)

 - Tweede “world facing” webcam

› Twee stereospeakers, twee microfoons

› 3-cel HP long-life 45 Wh Lithium-Ion polymeren batterij, tot 15 uur levensduur 

(afhankelijk van het gebruik)

› HP smart 45 W external AC power adapter

› HP Premium AzERTY-toetsenbord

› 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi ondersteuning

› Bluetooth 5 ondersteuning

› 2 USB Type-A 5Gb/s

› 1 USB Type-C 10Gb/s

› 1 HDMI

› 1 micro SD card reader

› Kwalitatieve beschermhoes

› Windows 10 Pro Education 64 bit

› Voorzien van alle schoolsoftware



WE STAAN OOk vOOR jE kLAAR ALS HET EvEN fOuT LOOPT

Bij de start van het schooljaar voorzien we een workshop waar je je toestel en alle nodige info krijgt. Onze leerkrachten zullen je 

doorheen je schoolcarrière heel wat ict-tools en -vaardigheden aanleren. Voor kleine software problemen of technische problemen 

kun je terecht bij de ICT-dienst op school.

Voor dit toestel werd ook een service-overeenkomst afgesloten met de leverancier:

› Next Business Day On-Site garantie: de technicus komt ter plaatse in de school de werkdag na de melding van het defect.

› Je kan een vervangtoestel gebruiken als het toestel niet onmiddellijk hersteld kan worden.

› De leverancier herstelt defecten binnen de garantie kosteloos.

› Een defect buiten garantie wordt via de schoolrekening aangerekend.

ENkELE DuIDELIjkE AfSPRAkEN OvER HET GEBRuIk vAN jE TOESTEL

We maken een gebruiksovereenkomst op die je als gebruiker bij de ontvangst van het toestel ondertekent:

› Hierin staat in de eerste plaats dat we verwachten dat je verantwoordelijk met dit schooltoestel omgaat.

› Bij ontvangst van het toestel betaal je een waarborg van € 75. Uiteraard krijg je dit bedrag terug wanneer de gebruiks overeenkomst 

stopt, je het toestel in goede staat inlevert en op voorwaarde dat er ook geen openstaande betalingen meer zijn.

› Je mag het toestel gebruiken zolang je op onze school ingeschreven bent. Wanneer je de school verlaat, bezorg je het toestel met 

bijhorende hoes, voedingsadapter en pen netjes terug aan de ICT-dienst van de school. 

› Er is een gebruiksvergoeding van € 79,50 per jaar. Hiervoor rekenen we op de herfst-, kerst- en paasrekening van het lopende school-

jaar een gebruiksvergoeding van € 26,50 aan via de schoolrekeningen. 

› We raden het gebruik van een eigen toestel af. Een eigen toestel heeft niet dezelfde garantie voor hard- en software zodat wij 

op school ook niet kunnen helpen bij problemen met het eigen toestel. Wil je toch een eigen toestel gebruiken? Neem dan eerst 

contact op met de ICT-dienst van de school. Om het vlot gebruik op school te garanderen moet een eigen toestel ook aan enkele 

minimum eisen voldoen. Die staan in het vet aangeduid bij de specificaties van het schooltoestel..


