
 

 

Mechelen, zondag 22 mei 2022 

 

BETREFT: Laptops schooljaar 2022-2023 – Praktische info 

 

Beste ouders en leerlingen 

Al onze leerlingen dienen de laptop aan te kopen die de school aanbiedt. We zijn er weer in geslaagd 

om voor dit schooljaar een zeer degelijk toestel aan te bieden aan een scherpe prijs. We zetten alles 

even op een rijtje: 

Je bestelt je laptop via de webshop die je vindt op onze website (http://www.tsmmechelen.be). Je 

kan, indien je dit wenst, ook kiezen voor een geheugenuitbreiding naar 16 GB RAM. Dit is niet 

verplicht. Het basismodel beschikt over 8GB RAM. De laptop wordt overhandigd in een stevige 

beschermhoes.  

LET OP! Voor de leerlingen van de 3e graad Multimedia en 3e graad Grafische Communicatie 

is de geheugenuitbreiding van 8GB naar 16GB aangewezen om te nemen.  

Voor alle leerlingen van de houtafdeling is de geheugenuitbreiding naar 16GB verplicht! 

Het gebruik van een aparte muis is sterk aangewezen. Ze is vrij aan te kopen of kan via de webshop 

besteld worden maar valt niet onder de aangeboden garantie. 

Via de webshop hebt u de mogelijkheid om voor een afbetalingsplan te kiezen, zie onder. Het 

voordeligst is om meteen te betalen. Indien u toch kiest voor een afbetalingsplan krijgt u tot 4 

facturen per schooljaar toegestuurd, los van de andere schoolrekeningen. 

 

Meteen betaald € 645 

Betaling op 1 jaar (1 x €165 + 3 x €167) € 666 

Betaling op 2 jaar (1 x €135 + 7 x €78) € 681 

Betaling op 3 jaar (1 x €125 + 11 x €53) € 708 
Geheugenuitbreiding naar 16Gb (optie) €90 

 

HP Probook 445 G8 inclusief beschermhoes  
8Gb RAM (of meer in optie)  

Interne SSD schijf van 256Gb  
AMD Ryzen 5 5600U processor  

Inclusief Windows 10 Education  
én 4 jaar garantie (ook op batterij) 

 
LET OP! Indien u kiest voor een afbetalingsplan dient er ook een extra contract opgemaakt te 
worden tussen de school en de ouders.  

Breng bij het afhalen van de laptop (woensdag 31 augustus tussen 15u en 20u) de bevestiging mee 
die volgt na bestelling in de webshop. 

In het kader van Digisprong, aangekondigd door de overheid, zal er op het einde van het schooljaar 

een deeltje van het aankoopbedrag terugbetaald worden. Meer info hierover vindt u op onze 

website. 

Aarzel niet ons te contacteren in geval van verdere vragen of onduidelijkheid. Dit kan op 

telefoonnummer 015/646 906 of via e-mail naar ict@tsmmechelen.be 

Met vriendelijke groeten,  

Stefan De Weerdt, directeur Technische Scholen Mechelen 


