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Hoboken, 26 januari 2021 
Betreft: Update laptops@schoolproject 
 
 
Beste ouders, 
beste leerlingen 
 
Eind november informeerden we u over de start van het laptops@schoolproject, een 
project dat ervoor moet zorgen dat binnen drie jaar àl onze leerlingen over een 
eigen laptop beschikken. 
 
Om dit laptopproject te realiseren, zijn we in zee gegaan met Signpost. De steun 
en knowhow van deze externe partner is noodzakelijk in het doen slagen van een 
dergelijk groot project. 
 
In de aankondiging van november kon u lezen dat we in februari 2021 van start 
wilden gaan met een proefproject. Vijf geselecteerde klassen (1BA, 2STC, 4BELA, 
5TIW en 5BH) zouden voorzien worden van een laptop, zodat we op kleine schaal 
kunnen testen wat de impact is van het project. Onze partner Signpost kan echter 
de gevraagde laptops niet tijdig leveren. De leveringsdatum was oorspronkelijk 
vastgelegd op december 2020. Ondertussen werd deze datum door het bedrijf 
meermaals verschoven en nu moeten we vaststellen dat de levering ten vroegste 
mogelijk is in mei 2021. Signpost geeft aan dat er door de coronapandemie op dit 
moment een gigantisch tekort is aan ICT-middelen. 
 
De werkgroep heeft daarom beslist om het proefproject te schrappen.  
Signpost van haar kant garandeert dat de start van het eigenlijke project in 
september 2021 mogelijk is.   
 
Zoals aangekondigd zullen in september 2021 de leerlingen uit de eerste 
leerjaren (1A en 1B) en de vierde leerjaren (4tso en 4bso) van start gaan met 
een eigen laptop.  
 
De financiering van het project zal mede afhangen van de nieuwe plannen van onze 
minister van onderwijs. In een korte en onvolledige communicatie heeft hij een 
‘digisprong’ aangekondigd, waarin hij vooropstelt dat elke kind vanaf het vijfde 
leerjaar basisonderwijs over een ICT-toestel moet kunnen beschikken. Deze 
plannen zijn echter nog zeer vaag en onduidelijk. Het geld dat onze minister 
hiervoor wil vrijmaken, zal uiteindelijk bepalen wie, de ouders of de school, er zal 
instaan voor de aankoop van de laptops voor uw kind. 
 
Binnen de school volgen we digitale ontwikkelingen die onze minister vooropstelt, 
verder op. We zullen u via nieuwsbrieven en op de website regelmatig blijven 
informeren over de evolutie van het laptops@schoolproject.  
 
met vriendelijke groeten 
 
de werkgroep laptops@school 


