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Geachte ouder 
Beste toekomstige leerling 
 
 
Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen via de media heeft Digisprong zijn intrede 
gedaan in het onderwijs. Concreet wil dit zeggen dat iedere leerling kan beschikken over de 
nodige ICT-middelen. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de verkregen gelden het 
mogelijk maken om een toestel te lenen van de school en dit gedurende de periode dat uw 
dochter/zoon in Sjabi Secundair school loopt. Alle leerlingen die op 1 september 2021 
starten in het eerste jaar A als in de B-stroom zullen via een huurcontract een laptop van de 
school gebruiken.  
 
Uw dochter/zoon neemt het toestel iedere dag mee naar huis en mag dit 
ook thuis gebruiken. Het algemeen beheer van de toestellen wordt door de school verzorgd. 
Elke leerling beschikt wel over de vrijheid om ook zelf software te installeren. Na de 
schooluren, tijdens het weekend en tijdens de schoolvakanties nemen de leerlingen het 
toestel mee naar huis.  
 
We bieden onze leerlingen een leentoestel aan ter waarde van €600. Het toestel bevat 
volgende specificaties: HP Probook G8 - AMD Ryzen 3 – 5400 U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 
14” full HD-scherm - Windows 10 Education edition. Dit toestel voldoet voor 6 of 7 
jaar Sjabi Secundair.   
 
Voor een uitgebreide service, garantie, zekerheid van vervangtoestel e.d. zal een 
maandelijkse bijdrage van €4 aangerekend worden. Deze bijdrage zal verrekend worden in 
de semestriële facturatie. Dit houdt in dat het toestel verzekerd is voor alle schade en dat  
de schade de dag na aanmelding gerepareerd wordt.  Concreet wil dit zeggen dat onze 
leerlingen meteen over een reservetoestel kunnen beschikken in geval van schade. De 
kostprijs voor de aankoop van een laptop van €600 vervalt dus voor de ouders en wordt 
betaald door de school. De leerlingen ontvangen in de eerste week van het schooljaar een 
laptop met beschermhoes. De installatie en aanmelding wordt tijdens de eerste schoolweek 
met de nodige ondersteuning uitgevoerd.  
  
Indien u vragen heeft over Digisprong en de ICT-integratie op onze school verwijzen we u 
graag door naar de website https://eerstegraad.sjabi.be/ of kan u contact opnemen met de 
pedagogisch ICT-coördinator, Gert-Jan De Caluwé via gert-jan.de.caluwe@sjabi.be.  
 
 
Wij wensen u alvast een deugddoende vakantie en kijken uit naar de start op 1 september 
2021.  
 
Met vriendelijke groeten 
Directie en leerkrachten Sjabi Secundair – eerste graad 
 
 
 
 
  
  

vzw Sint-Jan 
 Berchmansinstituut 

Eerste Graad 
Puurs-Sint-Amands 

https://eerstegraad.sjabi.be/
mailto:gert-jan.de.caluwe@sjabi.be

