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31 maart 2021
Geachte ouders
Het bezit van een eigen laptop wordt steeds belangrijker voor kwaliteitsvol
onderwijs. Een eigen toestel voor elke leerling draagt immers sterk bij tot een
krachtige leeromgeving met aandacht voor de vernieuwde eindtermen en voor de
21ste-eeuwse vaardigheden.
Daarom hebben alle leerlingen van de eerste graad op IVV al geruime tijd een
chromebook ter beschikking. Dit is een eenvoudige laptop die hoofdzakelijk via de
internetbrowser (Google Chrome) werkt.
Bovendien beschikt onze school over een uitgebreide pool van 450
chrometoestellen die binnen de school op uitleenbasis in de lessen gebruikt
worden.
Gisteren maakte de Vlaamse Regering het Digisprong plan bekend. Nieuw is dat
vanaf volgend schooljaar de Vlaamse Overheid middelen vrijmaakt om alle
leerlingen van het eerste, derde, vijfde en zevende jaar secundair onderwijs en
ook alle studenten van HBO5 verpleegkunde een eigen digitaal toestel ter
beschikking te stellen. In het daaropvolgend schooljaar 2022-2023 komen
middelen vrij om voor leerlingen van de overige studiejaren een digitaal toestel te
voorzien.
Als ouder hoeft u dus zelf geen toestel meer aan te kopen. Dankzij het Digisprong
initiatief van de Vlaamse Overheid zal de school de nodige middelen ontvangen
om een toestel aan elke leerling aan te bieden.
De school is belast met de aankoop van de toestellen. Dit is een omvangrijke
logistieke operatie die bovendien conform de wet op de overheidsopdrachten moet
gebeuren. Ongetwijfeld zullen de toestellen gefaseerd ter beschikking komen.
Onze Aankoop en ICT afdelingen doen er alles aan om deze toestellen zo snel
mogelijk bij elke leerling te krijgen.
Het ICT-beleidsplan van onze school wordt door deze maatregel van de Vlaamse
Regering sterk ondersteund.
Begin volgend schooljaar, wanneer er meer duidelijkheid zal zijn over de
implementatie van dit Digisprong plan, zullen wij u verder informeren.
Met vriendelijke groet
De directie

Campus Eeklo – Guislain – Molenaarsstraat - Oudenaarde – Zottegem

