
Een laptop voor elke leerling: 
op school en thuis!

Gebruikersnaam: eerste 3 letters
familienaam + eerste 3 letters voornaam
gevolgd door de geboortedatum
(ddmmjj). Bv. De Clercq Kim:
deckim060690
Na de gebruikersnaam typ je nog
@hhchalle.be
Wachtwoord (eenmalig gebruiken)

Aanmelden laptop
1.

2.

3.

o 1e jaars: 1HhcHalle***
o 2e jaars: 2HhcHalle***
o ...

De 3 sterretjes vervang je door de drie 
laatste cijfers van je rijksregisternummer. 
Daarna moet je het wachtwoord wijzigen 
in een persoonlijk wachtwoord. Dat moet 
voldoen aan deze voorwaarden:

o Minstens 8 tekens
o Minstens 1 hoofdletter
o Minstens 1 cijfer
o Je naam mag er niet in voorkomen
o Gebruik ook kleine letters en eventueel een 

vreemd teken (vb. #&!)

Aanmelden Smartschool
Meld in Smartschool aan met Google 
Workspace, zo heb je meteen toegang tot je 
Google Drive, Google Classroom...

Herhaal de werkwijze zoals het aanmelden op
de laptop.

Belangrijk: geef je e-mailadres op in
Smartschool, dan kan je zelf een nieuw
wachtwoord opvragen via de knop
“wachtwoord vergeten?”.

Niet vergeten!
Laad je laptop elke avond op!

Campus Vondel (Gebouw O/ICT-balie/toegang 
via  speelplaats) 
Campus Parklaan (Gebouw G/ICT-balie/toegang 
via speelplaats)

Softwarepakket
De school voorziet het Microsoft-Office pakket 
(Office 365 ProPlus) en software die nodig is voor de 
lessen. Op de laptop staat het besturingssysteem 
Windows 10 Education geïnstalleerd. De leerling 
heeft niet de mogelijkheid om zelf software te 
installeren.

Financieel
Via de schoolrekening betaal je 40 euro per jaar 
voor het gebruik en onderhoud van je laptop (1e 
trimester 20 euro, 2e en 3e trimester 10 euro). Je 
gebruikt dit toestel voor een periode van 4 jaar of tot 
het einde van je HHC-carrière. De school blijft 
eigenaar van het toestel. 
Deze voorwaarden zijn mogelijk dankzij de 
Digisprong van de Vlaamse Overheid. Wij vragen je 
om goed zorg te dragen voor het toestel.

Uitgebreide waarborg
Je kan tijdens de speeltijd terecht bij de ICT-balies 
van de school:

Bij een defect ontvang je onmiddellijk en gratis een 
vervangtoestel. Jouw toestel geniet gedurende 4 jaar 
van de Signpost-garantie “Next business Day on-
site” zodat jouw laptop snel wordt hersteld. Ook de 
batterij van het toestel valt onder deze garantie.

Tijdens de vakantieperiode kan je rechtstreeks 
terecht bij Signpost en geniet je van dezelfde service: 
een technicus komt dan bij jou thuis (in België) om 
de laptop te herstellen.

Herstellingen binnen garantie worden gratis 
uitgevoerd. Voor een herstelling buiten garantie, bv. 
scherm gebroken omdat de laptop is gevallen, zal 
Signpost maximaal 39 euro herstellingskosten 
aanrekenen. Voor cosmetische schade vanaf 1 
onderdeel zal 99 euro herstellingskosten 
aangerekend worden.

http://hhchalle.be/


Visie
In het dagelijks leven en in de leer- en
werkomgeving zijn digitalisering en
technologisering niet meer weg te denken. Onze
hele maatschappij is gedigitaliseerd. Leerlingen
moeten goed kunnen functioneren in deze
digitale leer- en werkomgeving. Het is aan de
school om leerlingen daar mee op voor te
bereiden. Daarom besloten we om een nieuwe
grote stap te zetten in de digitalisering van ons
onderwijs.

meer gelijke onderwijskansen 
een vlotter lesverloop
een betere prijs
snelle en efficiënte herstelling

Praktisch
Elke leerling hetzelfde type toestel
Naast een basispakket leer- en/of werkboeken, 
ontvangt elke leerling een laptop.

Een toestel voor iedereen zorgt voor:

Firma
Onze school werkt samen met de firma 
Signpost. Signpost heeft een jarenlange 
ervaring met de verkoop en verhuur van 
laptops aan scholieren.

Voordelen

Aanleren ICT-basiskennis - en
vaardigheden
Verbetering mediawijsheid
Versterken informatievaardigheid
Alle leerlingen gelijk! Elke leerling beschikt
over hetzelfde type laptop inclusief
softwarepakket.

Verbetering digitale geletterdheid

Vlotter studeren
De laptop wordt niet alleen tijdens de lessen
gebruikt, maar ook thuis. Hierdoor verloopt het
huiswerk vlotter.

Meer onderwijs op maat
Leerlingen in de klas kunnen op eigen tempo
werken. De laptop zorgt voor extra
ondersteuning en maakt extra differentiatie in
de klas mogelijk.

Vlotter samenwerken
Leerlingen kunnen op school en thuis
gemakkelijker samenwerken. De lessen worden
meer ervaringsgericht en visueler onderbouwd.

Hoe gaan we te werk?
ICT wordt niet alleen in het vak informatica
aangeleerd, maar in meerdere vakken en lessen,
zodat leerlingen vlotter en flexibeler met
meerdere technologieën leren werken. Dit is
echter een meerjarenplan. Stap voor stap zullen
we ICT in meerdere vakken en lessen integreren.

Zit ik de hele dag op de computer?
Zeker niet! De laptops worden op een
doelbewuste manier gebruikt en ingezet tijdens
de lessen en bij huiswerk. Daar waar het een
meerwaarde is, wordt de laptop ingeschakeld.
Daarnaast blijft het zelf schrijven nog steeds een
belangrijk middel in het leerproces.




