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Beste ouder(s) 
Beste leerling 
 
 
Je zoon/dochter start in het 5e jaar Multimedia, Industriële wetenschappen, Informaticabeheer, 

Elektrische installatietechnieken of Publiciteit waarbij het gebruik van een grafische laptop in de 
klas verplicht is. Hierdoor is het niet langer mogelijk gebruik te maken van een ICT-toestel 
van de Digisprong. 
 
Graag informeren we je via deze brief betreffende de kostprijs voor en de aankoop van 
deze grafische laptop vanaf de derde graad. 
 
▪ Ik koop zelf een grafische laptop 

 
Indien je reeds een laptop bezit of zelf een grafische laptop wenst aan te kopen, ga je na 
of de specificaties hiervan overeenkomen met de specificaties van onderstaand ICT-
toestel.  
 
Bij twijfel neem je contact op met je leerkracht of de school. 
 
▪ Ik koop een grafische laptop via de school 
 
Via de webshop van onze school kan je volgende laptop bestellen:  
 
Lenovo Thinkpad E15 - Ryzen 5 5500u - 16 GB - 256 GB SSD - FHD  
 
We kiezen voor een degelijk toestel dat in functie van prijs/kwaliteit afgestemd is op de 
behoefte in derde graad secundair onderwijs. Bij een mogelijke overstap naar het hoger 
onderwijs kan het zijn dat je een zwaarder ICT-toestel nodig hebt met andere specificaties. 
 
Je kan kiezen voor directe aankoop of voor huur over een periode van 22 maanden. Na de 
huur wordt het toestel eigendom van de ouders.  
 
- Directe aankoop: €797,65 inclusief BTW 
- Leermiddel op 22 maanden: Je betaalt eerst een voorschot van 239,28 euro. Vervolgens 

betaal je €39,88 inclusief BTW per maand. 
 
Gelieve je toestel tijdig te bestellen. Bij voorkeur voor maandag 15 juli 2022. 
 
Hoe bestellen? 
Je gaat naar volgende website: https://byod-shop.signpost.eu/login?id=2022629725 en 
plaatst je bestelling. 

Grafische laptop in de klas (BYOD) 
            campus zenit 

https://byod-shop.signpost.eu/login?id=2022629725
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Het toestel zal eind augustus geleverd worden op de school. Je zal hierover verder op de 
hoogte gehouden worden.  
 
Meer informatie kan je vinden in de informatiefolder, informatiebrochure en 
gebruiksovereenkomsten op onze website: www.talentenschoolturnhout.be/digisprong/ 
 

▪ Financiële hulp nodig? 
 
Waar kan je hulp vragen om de schoolkosten te betalen, te spreiden of om een korting te 
krijgen?   
 
De school kan samen met je op zoek gaan naar oplossingen.  
  
Neem contact op met de vertrouwenspersoon van onze school. We vinden zeker een 
oplossing (bv. betalen over een langere tijd, in kleinere stukjes, …). 
 
Ook voor verdere vragen over schoolkosten en betalingsmogelijkheden, kan je steeds contact 
opnemen met:  
 

  

 
 

Vijaya Wouters  
Leerlingenfacturatie en vertrouwenspersoon 
014/47 14 40  
  

  
Met warme groeten 
Het beleidsteam 

http://www.talentenschoolturnhout.be/digisprong/

