
 

 

Aan de ouders van nieuwe leerlingen 

  

 

 
 

 
 

Bestelprocedure iPad  
 

 

Beste ouder 
 

Vanaf woensdag 1 september 2021 gaat uw zoon of dochter aan de slag met een iPad als 

ondersteunend digitaal leermiddel. In het kader van Digisprong zullen we de middelen die 

we van de overheid ontvangen, inzetten om het gebruik van de iPad te faciliteren. 

 

Met deze brief willen we u informeren over de mogelijkheden op onze school. 

 

1. iPad aankopen 

Alle leerlingen krijgen de kans om een nieuwe iPad (8ste generatie) aan te kopen via de 

Digisprong webshop van de school, in samenwerking met Econocom. Enkel nieuwe iPads 

die aangekocht worden via deze webshop zullen vanaf schooljaar 2021-2022 nog toegelaten 

worden in de school en worden opgenomen in het beheersysteem. Eigen toestellen elders 

aangekocht zullen niet gebruikt kunnen worden. Er kan één iPad per leerling gekocht 

worden. 

  

Bij deze iPads is standaard een verzekering voorzien die zal lopen tot de leerling de school 

verlaat of tot einde schooljaar 2023-2024. 

  

Voor leerlingen die op deze manier een iPad kopen zal er tot einde schooljaar 2023-2024, 

of tot de leerling de school verlaat, een bedrag van € 120,00* per schooljaar via de 

schoolrekening terugbetaald worden. 

 

Hoe aan te kopen? 

• Tot en met 30 juni registreert u zich via deze link met een persoonlijk mailadres*.  

• Op 1 juli ontvangt u dan een mail van Econocom met de link naar de webshop en uw 

logingegevens. 

• Om een tijdige levering te garanderen, plaatst u de bestelling uiterlijk op 9 juli. 

 

* Indien u zich na 30 juni registreert, ontvangt u de inloggegevens op een later tijdstip (binnen 

een week na registratie). 

 

Indien u vragen heeft over de webshop of logingegevens, kan u hiervoor terecht bij 

education.belux@econocom.com. 

 

 

  

https://hive.eco-saas.com/HEAT/Modules/SelfService/?AnonymousRequest=yes#serviceCatalog/request/ECC91F343A1245908639E289C9ED3E14
mailto:education.belux@econocom.com


 

 

 

2. iPad lenen 

Leerlingen die geen iPad wensen aan te kopen, krijgen de kans om een iPad te lenen van 

de school. De leenperiode loopt van 1 september 2021 tot eind juni. 

  

De leerling ontvangt een iPad (minimaal iPad 6de generatie) van 32 GB, met inbegrip van 

een hoes. Het toestel wordt ook verzekerd door de school.   

  

Dit toestel zal gratis worden aangeboden mits betaling van een waarborg van € 75,00 en 

ondertekening van een gebruikersovereenkomst. Op het ogenblik dat de iPad eind juni 

onbeschadigd terug wordt ingeleverd, zal de waarborg worden terugbetaald.  

  

Leerlingen die een iPad van de school willen uitlenen, kunnen zich hiervoor aanmelden vanaf 

1 juli tot en met 9 juli via dit registratieformulier. 

 

Tot slot 

In augustus ontvangt u de praktische informatie over het afhalen van de iPad. 

 

Op de website van de school en in de bijgevoegde folder kan u een antwoord vinden op 

alle mogelijke vragen die u zou kunnen hebben. 

 

* Het bedrag van € 120,00 per schooljaar wordt pro rata uitbetaald, op basis van het aantal 

volledige maanden dat de leerling effectief school heeft gelopen op SUI én geen gebruik 

heeft gemaakt van een leentoestel van de school. 

 

 

Alvast bedankt. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

W. Wens 

Algemeen directeur 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wcEpf3CxoE-pgBdjJOJ019hvTq3R8sNFl03AmycVuY5UQ0RDREM2Uk9MT0ZWOTBSUVRESk5aUTE2RC4u
http://www.sui.be/kennismaking/ipadindeklas/veelgesteldevragen/

