
De volledige laptopbrochure kun je inkijken op www.campusmax.be.

LAP
TOP MAXIMALISEER 

JOUW TALENT!

LAPTOPPROJECT

WELK TOESTEL? 

Type
Je ontvangt een nieuw toestel 
HP Probook 445 G8 dat je 
gedurende je gehele verdere 
schoolloopbaan bij ons zal ge-
bruiken. Verzorg het dus goed. 

Webcam
Webcam + micro integrated.

Garantie
Herstelling en vervangtoestel 
binnen de 24 uren.

Office 365 Adobe Creative Cloud Microsoft Teams Antivirus MCAfee 
Adobe Acrobat Reader SketchUp Audacity WeZooz Academy GeoGebra ...

WELKE SOFTWARE? 

MIDDENSCHOOLMIDDENSCHOOL

Campus Max maakt deel uit van:



In september helpen we je op weg om 
je aan te melden op het toestel, een 
account aan te maken, extra software te 
installeren, enz. Ook tijdens de lessen 
zal er voldoende aandacht besteed wor-
den aan het begeleiden van leerlingen in 
dit laptopproject. 

Er wordt van elke leerling verwacht 
dat hij/zij altijd een laptop meebrengt 
naar school. Je kunt kiezen voor een 
toestel via de school of voor een 
eigen toestel (dat je bijvoorbeeld 
al in je bezit hebt).

€  50 per jaar servicevergoeding
garantie, herstelling, reservetoestel indien 
dit nodig is …

€  25 per jaar softwarekost 
ook indien u voor een eigen laptop kiest.

€ 100 waarborg
die u terugkrijgt bij het inleveren van 
de laptop in goede staat.

WAT KOST DIT?  

HET TOESTEL 
BEWAREN?

CAMPUS MAX GEEFT 
ER EEN LAP(TOP) OP

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit 
ons dagelijks leven. ICT heeft de laatste decennia 
een razendsnelle ontwikkeling gekend. Ook de 
onderwijsvernieuwing heeft hierop ingespeeld 
door ICT te integreren in alle vakken. 

Onze school wil deze kans niet laten liggen en wil 
ervoor zorgen dat vanaf volgend schooljaar 2021-
2022 elke leerling van het tweede jaar een laptop 
van de school kan krijgen zowel om in de school te 
gebruiken als voor thuis. Wij willen ervoor zorgen 
dat elk kind op digitaal vlak mee is!

De school zal het grootste deel van de kosten 
op zich nemen voor de leerlingen van de mid-
denschool. We staan in voor de service en het 
installeren van de software. Hiervoor vragen 
we volgende bijdrage:

KRIJGEN LEERLINGEN
BEGELEIDING? 

Onze service geldt enkel op de toestellen 
die via de school aangekocht worden. 
Dit betreft herstellingen, verzekering, 
reservetoestel en uitleg over de 
werkwijze van het toestel.

De laptop is voorzien van een stevige 
beschermhoes om de dagelijkse reis 
veilig te kunnen maken. Op school 
heeft iedere leerling gratis een locker 
ter beschikking waar de laptop tijdens 
de schooluren kan bewaard worden.


