Een ICT-toestel voor iedere leerling.

Waarom?
campus Boomgaard
campus Zenit

INFOFOLDER

DIGISPRONG
Schooljaar 2021-2022

Door onze innovatieve aanpak heeft onze school niet
enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden,
attitudes en '21ste-eeuwse competenties'.

Type ICT-toestel?
We voorzien drie types ICT-toestellen afhankelijk van het
leerjaar of de studierichting:
Chromebook Lenovo 300E
Laptop Dell Latitude 3410 14"
Laptop HP Probook 455 15,6"

Om in te spelen op individuele noden van leerlingen
bieden we leerstof op verschillende manieren aan
(instructie, filmpjes, opzoekwerk, digitale oefeningen, ...).
Dankzij een eigen ICT-toestel kunnen we leerlingen op
een gemakkelijke manier ondersteunen in en feedback
geven op hun individueel leerproces. De nieuwe
eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het
bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

De specificaties van deze toestellen, alsook welk ICTtoestel we hanteren per leerjaar of studierichting kan je
raadplegen in onze uitgebreide informatiebrochure:
www.talentenschoolturnhout.be/digisprong

Om ons pedagogisch project verder te versterken en
tegemoet te komen aan de maatschappelijke
verwachtingen is onze school sinds schooljaar 2019-2020
gestart met het project ‘laptop in de klas’ en rollen we de
Digisprong voor al onze leerlingen uit vanaf 2021-2022.

Indien je als ouder of leerling wenst gebruik te maken
van een ICT-toestel van de school wordt jaarlijks 40 euro
aangerekend via de schoolfacturatie (verzekering 16,15
euro en Academic Software 23,85 euro).

Voor wie?
Afhankelijk van het leerjaar en de studierichting rollen
we de Digisprong gefaseerd uit, gespreid over schooljaar
2021-2022 en schooljaar 2022-2023.
1 september 2021
alle leerlingen van het 1ste tot en met het 3de
jaar
voor campus Zenit bijkomend:
4de, 5de en 6de jaar TSO
4de jaar Publiciteit en etalage BSO
4de jaar Drukken en voorbereiden BSO
5de en 6de jaar Publiciteitsgrafiek BSO
5de en 6de jaar Drukvoorbereiding BSO
7de jaar Publiciteit-Illustratie (BSO)
1 september 2022
alle andere leerjaren en studierichtingen

Kostprijs?

Op het einde van het schooljaar OF indien je van school
verandert of afstudeert, lever je het toestel opnieuw in.

Verplicht?
Alle leerlingen die vanaf 1 september 2021 starten met de
Digisprong (zie 'Voor wie?') worden verwacht te
beschikken over een ICT-toestel in de klas.
Ik heb zelf al een ICT-toestel gekocht
Indien je reeds over een eigen laptop of Chromebook
beschikt, ga je na of de specificaties hiervan
overeenkomen met de specificaties uit onze
informatiebrochure. Indien dit het geval is, kan je
gebruikmaken van je eigen ICT-toestel in de klas.
Bij twijfel neem je contact op met de school.

Ik heb een ICT-toestel gehuurd of gekocht via
Signpost (BYOD)
Huur:
Indien je via Signpost een laptop hebt aangekocht
via huurkoop, kan je deze huur verderzetten of
stopzetten.
Indien je de huur stopzet, betaal je een
verbrekingsvergoeding (zie informatiebrochure)
en neem je zelf contact op met Signpost.

Ik wil een ICT-toestel van de
Digisprong!
Tijdens de inschrijving wordt gevraagd of je wenst
gebruik te maken van een ICT-toestel van de school.
Na de inschrijving trachten we zo snel mogelijk het ICTtoestel klaar te maken.

Technisch probleem?

Directe aankoop:
Indien je via Signpost een laptop hebt aangekocht
via directe aankoop, kan je beslissen deze te
houden of te verkopen aan de school.

Indien er een technisch defect (software of hardware) is,
ga je zo snel mogelijk (binnen 24 u op weekdagen) naar
het servicepunt van de school.

Hiervoor neem je contact op met de school.

Afhankelijk van het probleem wordt het ICT-toestel
onmiddellijk hersteld of krijg je tijdelijk een
vervangtoestel.

Ik heb geen ICT-toestel
Indien je nog niet beschikt over een eigen ICT-toestel,
stap je best in op het aanbod van de Digisprong.
Uiteraard staat het je vrij om op de privémarkt zelf een
ICT-toestel aan te schaffen (specificaties zie
Informatiebrochure).

Waarom een toestel van de
Digisprong?
service en garantie in samenwerking met Signpost
iedereen beschikt over hetzelfde toestel
servicepunt op school
vervangtoestel bij defect
korte reparatietijd (vaak slechts 1 à 2 werkdagen)
uitbreiding garantie van 1 jaar naar 3 jaar
ondersteuning tijdens vakanties
De bijzondere voorwaarden kan je raadplegen in onze
uitgebreide informatiebrochure:
www.talentenschoolturnhout.be/digisprong

Ondersteuning bij financiële
moeilijkheden

Contacteer ons:
campus Boomgaard
Financiële cel: brigitte.cornelis@talentenschoolturnhout.be
Leerlingencoördinator: carine.waeytens@talentenschoolturnhout.be
Algemeen telefoonnummer: 014/47 05 10
Adres: Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout

campus Zenit
Financiële cel: vijaya.wouters@talentenschoolturnhout.be
Leerlingencoördinator: leen.vanbeeck@talentenschoolturnhout.be
Algemeen telefoonnummer: 014/47 14 40
Adres: de Merodelei 220, 2300 Turnhout

OCMW
Heb je het moeilijk om de schoolrekening te betalen?
Mogelijks biedt het OCMW van de gemeente waar je
woont een financiële tussenkomst. Stel de vraag aan je
OCMW of laat ons dit voor jou doen.

We zijn er ons van bewust dat het betalen van de deze
kost voor sommige ouders een verhoogde financiële
drempel kan zijn. Niettegenstaande vinden we dat alle
leerlingen gelijke onderwijskansen verdienen!

Inwoners van stad Turnhout brengen we graag in contact
met het Welzijnsonthaal waarbij CAW De Kempen en
OCMW Turnhout de handen in elkaar slaan om je verder
te ondersteunen.

We gaan dan ook graag in gesprek met ouders waar
nodig. Afhankelijk van de situatie voorziet ofwel de
school een oplossing, ofwel wordt er doorverwezen naar
Welzijnsonthaal in Turnhout.

Welzijnsonthaal
Stationstraat 80
2300 Turnhout
014/47 11 00
info@welzijnsonthaal.be

