Mechelen, woensdag 23 mei 2018
BETREFT: Laptops schooljaar 2018-2019 – Praktische informatie
Beste ouders en leerlingen
Al onze leerlingen dienen te beschikken over een laptop die via de school gekocht is. Met deze brief
overlopen we de praktische afhandeling hiervan.
U dient via onze webshop (zie onder) een bestelling te plaatsen van de laptop. Hier kan ook gekozen
worden voor eventuele geheugenuitbreidingen naar 8 GB of 16 GB RAM. Het basismodel beschikt
over 4GB RAM. De laptop wordt overhandigd in een stevige en compacte draagtas.
Voor een vlotte afhandeling vragen we om de bestelling ten laatste op 7 juli te plaatsen. De
webshop voor de laptops zal geopend worden op 27 mei.
Al het andere materiaal kan u vanaf maandag 4 juni bestellen. Zie hiervoor de andere infobrief.
http://www.tsmmechelen.be/webshop/laptops
LET OP! Enkel de leerlingen van de 3e graad Multimedia (5MM en 6MM) zijn verplicht de
geheugenuitbreiding naar 8GB (of meer) te nemen.
Via de webshop hebt u ook de optie om voor een afbetalingsplan te kiezen, zie onder. Het
voordeligst is om meteen te betalen. Indien u toch kiest voor afbetalingsplan krijgt u tot 4 facturen
per schooljaar toegestuurd, samen met de andere schoolrekeningen.
Meteen betaald
Betaling op 1 jaar (1 x €158 + 4 x €160)
Betaling op 2 jaar (1 x €136 + 7 x €74)
Betaling op 3 jaar (1 x €135 + 11 x €48)

€ 620
€ 638
€ 654
€ 663

Geheugenuitbreiding naar 8Gb (optie)
Geheugenuitbreiding naar 16Gb (optie)

€ 40
€ 115

Lenovo Thinkpad L380 (incl. draagtas)
4Gb RAM (of meer in optie)
Interne SSD schijf van 128Gb
Intel i3 CPU – 8e generatie
Full HD scherm (1920 op 1080) mét touch
Inclusief Windows 10 én 3 jaar garantie

Als de bestelling via de webshop geplaatst is kan de laptop op begin september afgehaald worden
door de leerling, mits vertoning van de bevestigingsmail die volgt na bestelling in de webshop.
LET OP! Indien u kiest voor een afbetalingsplan dient er ook een extra contract opgemaakt
te worden tussen de school en de ouders. Ofwel komt u hiervoor als ouder begin september
mee naar de school, ofwel vult u een blanco contract in (te downloaden via de site). U kan
dit contract dan gehandtekend meegeven met de leerling. De leerling krijgt op zijn beurt dan
een door de school getekende kopie mee terug naar huis.
Er volgt nog verdere informatie via e-mail omtrent het afhalen van de laptop en ander materiaal
besteld via de webshop.
Aarzel niet ons te contacteren in geval van verdere vragen of onduidelijkheid. Dit kan op
telefoonnummer 015/646 900 of via e-mail op ict@tsmmechelen.be
Met vriendelijke groeten,
Stefan De Weerdt, directeur Technische Scholen Mechelen

