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Hoboken, 24 november 2020 
 
Betreft: Laptops@school 
 
 
Beste ouders, 
beste leerlingen, 
 
Don Bosco Technisch Instituut Hoboken, school voor wetenschappen en techniek, speelt al 
meer dan 70 jaar een prominente en innovatieve rol in het STEM-onderwijs. Een sector 
die de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden is met de digitale wereld.  
Als school hebben we de taak om onze jongeren voor te bereiden op een maatschappij 
waarin ICT-toepassingen steeds belangrijker worden. In alle facetten van het dagelijkse 
leven komen we deze digitale toepassingen tegen. In het latere professionele leven van 
onze leerlingen zullen de digitale toepassingen zelfs niet meer weg te denken zijn. 
 
Daarom willen we starten met een laptopproject. Een project dat ervoor moet zorgen dat 
binnen drie jaar àl onze leerlingen over een eigen laptop beschikken. 
De school creëert hiermee een krachtige leeromgeving waarbij de digitale wereld in onze 
werking wordt geïntegreerd. Zo geraken leerlingen vertrouwd met digitale geletterdheid en 
nieuwe media in een wereld die op digitaal vlak steeds verandert en vernieuwt.  We willen 
hen bovendien wapenen om met deze steeds veranderende technologie zelfstandig en 
kritisch om te gaan.  
 
 
De voordelen van dit project zijn niet te onderschatten: 
 
Het laptops@schoolproject zorgt voor meer onderwijs op maat. Elke leerling zal een 
zelfstandig leerpad kunnen uitzetten en zich ontplooien op zijn niveau. Met individuele 
digitale testen toetst de leerling daarna zijn kennis en vaardigheden.   
 
Het laptops@schoolproject biedt gelijke onderwijskansen.  Alle gezinnen krijgen via de 
laptop van hun kind toegang tot de digitale wereld. Leerlingen zullen zowel op school als 
thuis leren en werken. Dankzij verschillende financiële formules zal er ook voor elke leerling 
een financieel haalbare oplossing ter beschikking staan. 
 
Het lapptops@schoolproject speelt in op flexibiliteit. Leerlingen kunnen altijd en overal aan 
de slag met de leerstof. In de klas kan er snel geschakeld worden tussen de klassieke manier 
van lesgeven en de daaraan verbonden digitale educatieve toepassingen die het klassieke 
lesgeven verder ondersteunen.  
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Alle partners, zowel leerlingen als leraren, worden bij het uitrollen van dit project 
betrokken.  Daarom starten we in februari 2021 met een proefproject, waarvoor een aantal 
klassen geselecteerd zijn. Alle leerlingen in deze klassen krijgen een laptop, die aangekocht 
wordt door de school. In juni 2021 evalueren we dit proefproject, om zo in september 2021 
definitief van start te kunnen gaan. 
 
In februari 2021 start het proefproject met de klassen 1BA, 2STC, 4BELA, 5TIW en 5BH.  
De leerlingen en de ouders van deze klassen worden binnenkort in detail geïnformeerd over 
het verloop van het proefproject en de verwachtingen die we daarbij hebben bij het gebruik 
van de laptop op school en thuis. 
 
In september 2021 zullen de leerlingen uit de eerste leerjaren (1A en 1B) en de vierde 
leerjaren (4tso en 4bso) een laptop moeten aanschaffen via de boekenlijst.  De aankoop 
verloopt dus via de school, zodat iedereen over dezelfde laptop beschikt. De volgende jaren 
wordt het project verder uitgerold naar de andere leerjaren. 
 
Binnen de school kijken we heel erg uit naar deze verdere digitale ontwikkelingen in onze 
onderwijsopdracht. In de loop van de komende maanden zullen we u uiteraard via 
nieuwsbrieven en op de website regelmatig informeren over de evolutie van het 
laptops@schoolproject.  
 
 
met vriendelijke groeten 
 
 
de werkgroep laptops@school 
 
 


