
 
Vilvoorde, 16.11.2020 

 

 

Geachte ouder 

 

Volgend schooljaar starten de drie secundaire scholen van KOV (het College, TechnOV en 

Virgo Plus) met een laptopproject voor hun leerlingen, ook voor de nieuwe leerlingen van 

het eerste jaar! 

 

Een laptopproject biedt alleen maar voordelen. De ICT vaardigheden van de kinderen 

worden aangescherpt en het schept meer kansen naar digitaal lesgeven.   

 

We willen binnen dit project werken met eenzelfde laptop voor elk kind omdat dit alleen 

maar voordelen biedt. Zo kunnen leerkracht en leerling elkaar gemakkelijker verder 

helpen, wordt het onderhoud van de laptops vergemakkelijkt. 

 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?  

 

De ouders zullen via SignPost een laptop voor hun kind huurkopen. Zo zal er maandelijks 

over een periode van 3 jaar een vast bedrag per laptop worden gevraagd. Na drie jaar 

worden ouders dan zelf eigenaar van het toestel. In het vierde jaar start er weer een 

nieuwe huurkoopcyclus. Op die manier beschikken de leerlingen altijd over een 

goedwerkende laptop.  

 

In het maandelijks te betalen bedrag zit naast de aankoop van het toestel ook de 

verzekering, de software en het onderhoud van het toestel vervat.  Indien de laptop om 

één of andere redenen zou vastlopen, zal iemand op school ervoor zorgen dat de 

software opnieuw op de laptop geïnstalleerd wordt.  Indien nodig kan er zelfs voor de 

leerling een vervangtoestel ter beschikking worden gesteld.  

 

Omdat uw dochter of zoon binnenkort afstudeert en de stap naar het secundair onderwijs 

zal zetten, willen we u hierover nu al graag verwittigen. Zo kan de Sint, de kerstman, of 

de cent van oma of opa al helpen om een spaarpotje op te bouwen.  

 

Met dit laptopproject willen we het onderwijs binnen onze KOV scholen versterken en 

willen we onze leerlingen nog beter voorbereiden op hun  toekomst. Hopelijk bent u ook 

al overtuigd. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 
Johan van Engelant 

algemeen directeur KOV 

 


