VV
5OH - 5VZ
OLA - RVM
AIT, BD, ITN, MO, OMC
7KZ - 7TBZ

Beste ouder
Zoals in gans onze samenleving gaat ook in het onderwijs de digitalisering met rasse schreden
vooruit. Snel informatie opzoeken, (stage)verslagen schrijven, samen aan bestanden in de
Cloud werken, online oefeningen op maat maken, educatieve games spelen, filmpjes maken…
het is anno 2020 allemaal mogelijk, en we passen het op steeds grotere schaal toe. Omdat het
een pedagogische meerwaarde biedt.
In de klas van uw kind garanderen wij dat regelmatig laptops zullen gebruikt worden voor
lesdoeleinden. De school heeft daarvoor geïnvesteerd in een krachtig ICT-netwerk: in alle
schoolgebouwen is het altijd en overal mogelijk om met velen snel op internet te geraken. Om
de leerlingen daar zo veel mogelijk van te laten profiteren, beschikken zij best over een eigen
laptop. Dat verwachten we dan ook. We hanteren het Bring Your Own Device principe: wie zelf
een toestel heeft, mag dit in de les gebruiken. Dat biedt nogal wat voordelen: je werkt met je
eigen, vertrouwde toestel, zowel op school als thuis, en je hebt de zekerheid dat je steeds over
een toestel beschikt wanneer het nodig is.
Als uw kind nog niet beschikt over een toestel, dan presenteren wij u een interessant aanbod in
samenwerking met CampusShop.be.

Aanbod 2020

Lenovo Ideapad 3
15ADA05

Lenovo Flex 5

Lenovo Ideapad 3
15IIL05

14ARE05

Lenovo Ideapad 5
15IIL05

Beeldscherm

15.6 inch F-HD

15.6 inch F-HD

14” F-HD Touch

Processor

AMD Ryzen R3-3250U

Intel Core i5

AMD Ryzen R5-4500U Intel Core i7

Intern geheugen

8 GB

8 GB

8 GB

16 GB

Opslag

256 GB SSD

512 GB SSD

512 GB SSD

512 GB SSD

Draadloos WiFi

Dual Band

Dual Band

Dual Band

Dual Band

Grafische kaart

onboard

onboard

onboard

GeForce® MX350

Windows 10

Windows 10

Windows 10

Besturingssysteem Windows 10

Verkoopprijs
Artikelnummer

€

449,80056794

€

599,-

€

80056795
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699,80056789

15.6 inch F-HD

€

899,80056801
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Hoe vind ik de geschikte laptop voor mijn kind?
Om u te helpen de geschikte laptop voor de studie van uw kind te kiezen, werkt
KOGEKA samen met het bedrijf CampusShop. CampusShop heeft al 15 jaar
samenwerkingen met meer dan 200 scholen. Op www.campusshop.be vindt u vanaf 1
juni 2020 de laptops voor volgend schooljaar die voldoen aan onze specificaties (kies
‘KOGEKA’). U mag van dit aanbod gebruik maken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij
hebben een Basis, twee Medium en één Top model geselecteerd. Onderaan deze brief
staat per studie aangegeven welk model wij aanraden.
Bescherming van de laptop en verzekering tegen schade
Uw kind gaat de laptop regelmatig mee naar school nemen. Een ongelukje zit dan in
een klein hoekje. Wij raden u daarom aan om de laptop te voorzien van een stevige
hoes of tas en deze tevens te verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade. De hoes of
tas en de verzekering zijn eveneens verkrijgbaar bij CampusShop. De verzekering heeft
een looptijd van 1 jaar; u kunt deze jaarlijks verlengen. Mocht er toch een defect zijn,
dan kan uw kind gedurende de reparatie gebruik maken van een leenlaptop. Deze is op
school verkrijgbaar. U laat in de tussentijd de laptop repareren door CampusShop.
Op school zijn lockers voorzien om een laptop desgewenst in op te bergen.
Installatie van de laptop
Uw bestelling wordt bij u thuis bezorgd. Wij vragen u om de laptop op één van de eerste
schoolweken aan uw kind mee te geven naar school (wanneer precies zal per klas
meegedeeld worden). Samen zullen wij de laptop instellen voor gebruik op school. Het
Office-pakket is gratis voor onze leerlingen via hun kogeka-mailadres, dat aan nieuwe
leerlingen bezorgd wordt bij het begin van het schooljaar.
Bestel voor 31 juli 2020!
U kunt de laptop bestellen op www.campusshop.be. U kunt kiezen om uw bestelling met
Bancontact te betalen of in maandelijkse termijnen (12, 24 of 36). Wil je gespreid
betalen, kies dan ‘Huren’ op de website. Hierbij is een verzekering incl. diefstaldekking
verplicht.
Bestel voor 31 juli, dan bent u er zeker van dat de laptop in uw bezit is voor de start van
het nieuwe schooljaar. Bestellingen in augustus en september zijn echter ook mogelijk.
Heeft u nog vragen?
Meer algemene info gewenst? Kijk op www.kogeka.be/byod/
Meer technische info gewenst? Kijk op www.kogeka.be/byod-advies/
Wij wensen u en uw kind een vlotte start in het nieuwe schooljaar toe en kijken ernaar
uit u te ontmoeten op de eerste ouderavond.
Met vriendelijke groeten

de directie
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Basis model Lenovo Ideapad 3 15ADA05 (449 EUR)
Dit model is geschikt voor alle studierichtingen, behalve een beperkt aantal
gespecialiseerde richtingen in de 3de graad TSO (bijv. IT en netwerken).
De recente, budgetvriendelijke processor AMD Ryzen R3 heeft toch voldoende processorkracht. De
werksnelheid van de laptop is OK voor alle gebruikelijke toepassingen, maar de uitbreidingsmogelijkheden
voor zwaardere programma’s zijn beperkt. Met 8GB geheugen en 256 GB SSD gaan we ervan uit dat
deze laptop ook binnen enkele jaren zijn dienst nog zal bewijzen. Het is niet de kleinste en lichtste laptop
(15,6”) uit ons aanbod, maar je hebt dan wel een toetsenbord met numeriek gedeelte.

Medium model Lenovo Ideapad 3 15IIL05 (599 EUR)
Dit model is een aanrader voor alle studierichtingen, behalve een beperkt aantal
gespecialiseerde richtingen in de 3de graad TSO (bijv. IT en netwerken).
De recente Intel Core i5 is een krachtige processor. Het is een laptop die aan hoge snelheid werkt bij alle
gebruikelijke toepassingen, ook wanneer meerdere programma’s tegelijk draaien. Met 8GB geheugen en
512 GB SSD gaan we ervan uit dat deze laptop ook binnen enkele jaren zijn dienst nog zal bewijzen. Het
is niet de kleinste en lichtste laptop (15,6”) uit ons aanbod, maar je hebt dan wel een toetsenbord met
numeriek gedeelte.

Medium model Lenovo Flex 5 14ARE05 (699 EUR)
Dit model is geschikt voor alle studierichtingen, behalve een beperkt aantal
gespecialiseerde richtingen in de 3de graad TSO (bijv. IT en netwerken).
De recente AMD Ryzen R5 is een krachtige processor. Het is een laptop die aan hoge snelheid werkt bij
alle gebruikelijke toepassingen, ook wanneer meerdere programma’s tegelijk draaien. Met 8GB geheugen
en 512 GB SSD gaan we ervan uit dat deze laptop ook binnen enkele jaren zijn dienst nog zal bewijzen.
Het is de kleinste en lichtste laptop (14”) uit ons aanbod en de enige met touch screen en 360° draaibaar
scherm. Hij heeft wel geen toetsenbord met numeriek gedeelte.

Top model Lenovo Ideapad 5 15IIL05 (899 EUR)
Dit model is een aanrader voor gespecialiseerde richtingen in de 3de graad TSO (bijv.
IT en netwerken, Elektronica/ICT). Voor andere studierichtingen is hij uiteraard ook
geschikt, maar daar zullen zijn mogelijkheden onderbenut blijven.
De recente Intel Core i7 is een zeer krachtige processor. Het is een laptop die aan zeer hoge snelheid
werkt bij alle gebruikelijke toepassingen, zeker wanneer meerdere programma’s tegelijk draaien. 16GB
geheugen en 512 GB SSD maakt de laptop geschikt voor leerlingen die andere besturingssystemen willen
virtualiseren. Het is niet de kleinste en lichtste laptop (15,6”) uit ons aanbod, maar je hebt dan wel een
toetsenbord met numeriek gedeelte. Grafische toepassingen draaien vlotter door de Nvidia GeForce MX
350 grafische kaart.

Overzicht

Niet-ICTrichtingen
ICT-richtingen

Basis
449 EUR
geschikt

Medium
599 EUR
aanbevolen

Medium
699 EUR
geschikt
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Top
899 EUR
aanbevolen
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