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Aankoop laptop derde graad Handel
Beste ouders
Beste leerling
Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de lessen en in de leerplannen. Een laptop
inzetten in de lessen is dus een logische stap. De troeven van laptops in de klas zijn bekend. Leren met
behulp van laptops biedt flexibiliteit: leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof, kunnen
zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, multimedia-inhoud gebruiken. Vanaf volgend schooljaar
starten we daarom met een laptopproject voor de leerlingen van de derde graad Handel. De leerlingen
kunnen er voor kiezen om hun eigen toestel mee te nemen maar wij bieden ook de mogelijkheid om een
laptop aan te kopen tegen interessante voorwaarden.
Wij werken hiervoor samen met de firma Signpost België bvba. Signpost heeft tal van scholen als trouwe
klant en verdeelt zo elk jaar meer dan 10 000 laptops aan studenten in Vlaanderen. Hun service en
klantgerichtheid staan hierbij centraal. Zo zorgen ze voor kwalitatieve toestellen aan concurrentiële prijzen
en zetten hun techniekers alles in het werk om 100% van de toestellen, 100% van de tijd operationeel te
houden.
De prijs voor het toestel, de software, stevige hoes en de garantie van 3 jaar bedraagt 659 euro. Via
Leermiddel biedt Signpost ook de mogelijkheid om deze toestellen te huren waarbij u na de huurperiode
eigenaar wordt van het toestel.
Office 2016 is niet inbegrepen en hoeft ook niet aangeschaft te worden. Via de school krijgen alle leerlingen
tijdens hun loopbaan op onze school gratis een licentie Office365 ProPlus voor studenten.
Op de webshop kan u ook een extern numeriek klavier aanschaffen, voor de lessen bedrijfseconomie is dit
zeker een meerwaarde.
Meer informatie kan u nalezen in bijgevoegde infobrochure.
Mogen wij u vragen indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van dit toestel, de bestelling vóór 14 juli te
plaatsen via de link in de folder. Zo kan Signpost een levering garanderen op 2 september.
Hebt u vragen dan kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten
Yo van Bergen
directeur

Bestel nu je laptop met uitgebreide dienstverlening voor schooljaar
2020-2021

Lenovo ThinkPad L390
13.3" FHD (1920x1080), IPS, Anti-Glare
Intel Core i3 Processor
4 GB DDR4-SDRAM
128GB M.2 2242 NVMe
Laptophoes Case Logic
3 Jaar "Next Business Day OnSite" garantie
Via Signpost/Academic Shop kunnen de leerlingen en leerkrachten van Mater Dei een stevige,
krachtige laptop aankopen. Hierbij zit ook heel wat dienstverlening inbegrepen.
De aangeboden laptop, een Lenovo L390, met 4 GB Ram, interne harde schijf van 128 SSD weegt
slechts 1,4 kg en is zo stevig dat hij aan de Amerikaanse militaire MIL 810G standaarden voldoet. Zo
beschikt de laptop over een bijzonder duurzaam chassis met een verstevigd scherm en een roll-cage
om een val te overleven. Dit toestel is gemaakt om elke dag mee te nemen naar school, meermaals
per dag te verplaatsen en zeer intensief te gebruiken. Ook kan het tegen een stevige stoot.
De garantie op deze toestellen is 3 jaar en dit ook op de batterij. Dit wil zeggen dat je gedurende 3
jaar steeds beschikt over een perfect werkend toestel met een batterij waar je een volledige dag mee
door kan. De laptop wordt geleverd met een stevige Case Logic hoes, die nauw aansluitend is en
waarin je de laptop kan gebruiken terwijl de hoes geopend is.
In geval van een probleem, zowel binnen als buiten garantie, wordt het toestel steeds ten laatste de
volgende werkdag hersteld. Dit gebeurt op school, maar tijdens de vakantie komt de technieker van
Signpost gewoon kosteloos bij je thuis. Zo ben je altijd zeker dat je een werkend toestel hebt.
Mocht er toch onverwacht schade buiten garantie (schermbreuk, chassisbreuk, vochtschade) aan je
toestel komen, dan wordt deze in het geval van de laptop steeds voor maximaal 150 EUR incl. BTW
hersteld.
Signpost voorziet dat de laptop bij aankoop beschikt over de meest up-to-date software. Ook in het
geval van eventuele softwareproblemen is Signpost bereikbaar (telefonisch & per mail).
Je kan het toestel aankopen via https://byod.academicshop.eu/materdeibrasschaat. Indien je de
bestelling doorgeeft voor 14 juli, dan wordt je toestel kant-en-klaar geleverd op de school tegen eind
augustus, klaar voor het nieuwe schooljaar.

Via Leermiddel biedt Signpost ook de mogelijkheid om deze toestellen te huren waarbij u na de
huurperiode eigenaar wordt van het toestel. Hiervoor dient u de bestelling te doen via dezelfde
webshop. U kan daar ook de uitgebreide voorwaarden vinden, hieronder al een kort overzicht:
•

laptop Lenovo L380: de huur loopt 22 maanden en bedraagt 32.5 EUR per maand. Bij
aanvang betaal je een waarborg van 195 EUR. De laatste 6 maanden betaal je niets, voor
deze periode wordt immers de waarborg gebruikt.

Meer info en bestelmogelijkheden kan je verkrijgen via de school of via de helpdesk van Signpost op
het nummer 03 327 30 74.

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam en Academic Shop/Signpost

