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Tielt, 26/06/2020 

Betreft: Aankoop chromebook 

Beste ouders 

Sinds het schooljaar 2018 - 2019 maken wij op onze school gebruik van chromebooks. Dit zijn laptops met 
het besturingssysteem (Chrome OS) van Google. Komend schooljaar bieden wij vrijblijvend aan om een 
chromebook aan te kopen via onze school tegen een scherpe prijs.  

Het onderwijs zal in de toekomst alsmaar meer digitaliseren. Bovendien hebben de voorbije maanden ons 
geleerd dat digitale leermiddelen een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de kinderen. Ook volgend 
schooljaar is het niet uitgesloten dat we opnieuw periode(s) van afstandsonderwijs zullen kennen. Onze 
school beschikt over een aantal chromebooks op school, maar heeft niet de mogelijkheid om alle leerlingen 
van een toestel te voorzien. 

De Scholengroep, waartoe onze school behoort, is niet bij de pakken blijven zitten. Zij hebben met de ICT-
leverancier een webshop opgezet waar u een chromebook aan een zeer scherpe prijs kan kopen.  

Er worden 2 toestellen aangeboden: 

• Een non-touch toestel van Acer aan € 236 inclusief BTW.  
• Een touch toestel van Acer aan € 265 inclusief BTW.  

Deze prijzen zijn gegarandeerd tot en met 31 december 2020. Alle toestellen hebben als bouwjaar 2020 en 
genieten 3 jaar fabrieksgarantie.  

Optioneel: 

• Uitbreiding van garantie om u te beschermen tegen bv. schermbreuk. 
• Een sleeve om het chromebook in op te bergen. 

Qua levertijd is het moeilijk om uitspraken te doen wegens de Coronacrisis. We vermoeden dat, als je 
begin augustus bestelt, je het toestel begin september in uw bezit zal hebben.  
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Om naar de webshop te gaan surft u naar www.webshop.sgr24.be. Daar kan u het gewenste toestel 
bestellen en dit wordt dan op school geleverd. Let op! Tijdens de bestelprocedure op de webshop moet u 
erop toezien dat u de juiste school selecteert zodat de chromebook op de correcte plaats geleverd kan 
worden. Bestellen via de webshop zal mogelijk zijn vanaf 1/08/2020. U ontvangt bericht als het toestel op 
school geleverd is. 

Een chromebook werkt helemaal anders dan een Windows toestel. Om u een correct beeld te geven van 
wat een chromebook is, hebben wij een site gemaakt waarop we alles uitleggen. Deze site is te bereiken 
via www.chromebook.sgr24.be . 

Voor meer info mag u steeds mailen naar chromebook@sgr24.be . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 
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