Signpost & de DooTAB
Signpost is dé ICT-servicepartner voor het onderwijs. We bieden totaaloplossingen voor laptopen desktopprojecten, software-integratie en alles wat met IT te maken heeft. En wij zijn fan van
de DooTAB. Het is een succesverhaal op zich. We vonden het niet meer dan logisch dat we ‘m in
ons assortiment zouden opnemen. Hij is namelijk perfect gemaakt op maat van scholen.
Die scholen hebben ook nood aan service. Die service bieden wij. We gaan er zelfs prat op.
Signpost heeft 7 computertechnici in dienst en een professionele helpdesk die elke dag paraat
staat. We focussen als enige ICT-bedrijf énkel op het onderwijs. Daarom kunnen we altijd snel
ingrijpen bij het minste probleem. Garantietoestellen vervangen we gezwind en zonder morren.
(Merk op dat op uw DooTAB drie jaar garantie zit.)
We configureren de DooTABs desgewenst op maat en komen ze bij u leveren. Wilt u er eentje
grondig testen? Geen probleem: we zetten ‘m voor u op en u mag er gratis mee aan de slag.
Alle technische info over de DooTAB vindt u op www.dooTAB.be
Maar met vragen kan u altijd bij ons terecht. We staan u graag te woord.

Signpost

€ 299

incl. BTW / vanaf 10 stuks

3 JAAR
GARANTIE

DooTAB: een weloverwogen keuze
ICT op school, dat is keuzes maken. Weloverwogen keuzes die jaren moeten meegaan. Keuzes die
almaar belangrijker worden ook, want de wereld wordt digitaler met de dag. Dus breng je eerst de
behoefte in kaart, je zoekt oplossingen op de markt en evalueert. En die oplossingen zijn er. Zo hebben
deze scholen gekozen voor de DooTAB. Ze hadden daar hun redenen voor. Misschien kan hun ervaring
u helpen bij uw keuze?
BA Campus Pitzemburg
Mechelen
Middelbare school met 600 leerlingen – ASO

info@dootab.be
www.dootab.be
Vraag kosteloos demo
aan via www.dootab.be

Katholieke Scholen aan de Schelde (KSAS)
Kruibeke, Rupelmonde, Bazel, Zwijndrecht, Burcht
Gegroepeerde basisscholen – 1300 leerlingen

DooTAB in een notendop
Compact hybride toestel met alle troeven van een tablet én de functionaliteit van een volwaardige laptop. Sterke behuizing, aanraakscherm en extern keyboard. Mobiel, uiterst stevig,
volwaardig Windows 10 besturingssysteem, voor alle (oude en nieuwe) Windowsprogramma’s
maar ook Flash-based apps en websites zoals Bingel.

BA CAMPUS PITZEMBURG

KSAS – KRUIBEKE BASISSCHOOL

30 DooTABS die leraren kunnen reserveren.
Gebruikt in alle graden: 1e > 6e middelbaar ASO

100 DooTABS.
1 voor elke leerling in het 5e en 6e leerjaar

Aan het woord:
Directeur Jeroen Van der Auwera

Het gebruik in de klas

Aan het woord: ICT-coördinator Koen Maris

De configuratie

Onze 30 DooTABs zijn constant in omloop. Ze worden

Met onze dienst staan we in voor de ICT-coördinatie

Wij hebben onze toestellen zelf geconfigureerd, maar

ICT is een belangrijke component in onze school. Om

gebruikt voor de taallessen, in het wetenschapslokaal,

van acht basisscholen die samen de Katholieke Scho-

niet elke school heeft zo’n uitgebreide IT-dienst. Het

het even te schetsen: elke klas beschikt over draadloos

in de wiskundelessen, noem maar op. De leerlingen

len aan de Schelde vormen. Reken maar op een totaal

wekt dus wel vertrouwen dat Signpost dat ook allemaal

internet, een ethernetaansluiting en een (interactieve)

gaan ermee online, lezen hun mails, sturen huiswerk

van 1300 leerlingen. En we proberen een voortrekkers-

in jouw plaats kan doen, en op jouw maat.

beamer of smartboard. We hebben twee computer-

door… Het scherm is misschien niet groot, maar met z’n

rol te spelen. Onze leerlingen zijn nog kinderen, maar

lokalen met telkens 25 desktops, de leerlingen kunnen

10-inch wel een pak groter dan dat van een smartpho-

ze zijn in een IT-tijdperk geboren. Computers zijn voor

ICT volgen als optievak, we hebben surface tablets

ne. De leerlingen die de DooTABs gebruiken, zijn tie-

hen een tweede natuur. Laat ik onze vrije basisschool

in koffers, en sinds eind 2015 hebben we nu ook 30

ners, digital natives. Ze hebben een mening over welke

OLV in Kruibeke als voorbeeld nemen. Daar beschikt

DooTABs.

tool goed is en welke niet. En er is nog geen één komen

elke klas tot en met het vierde leerjaar over een vijftal

klagen. Dat wil toch al iets zeggen.

iPads, en hebben alle leerlingen van het vijfde en het
zesde leerjaar een DooTAB die ze ook mee naar huis

Waarom de DooTAB?

mogen nemen.

We waren op zoek naar een krachtige tool die we vlot
in een netwerk konden steken, en waar alle Officepak-

Waarom de DooTAB?

ketten op draaien. Met een iPad is dat bijvoorbeeld al

We hebben het hier over de lagere school. Dat is een

omslachtig. We hadden ook bijzondere aandacht voor

omgeving waar dingen weleens kunnen sneuvelen. Je

ons Geogebra-pakket voor de wiskundelessen. Onze

moet kinderen ook leren omgaan met devices. Bij ons

Surface tablets hebben het daar soms moeilijk mee. Met

tekenen ze bijvoorbeeld een gebruikscontractje: niet

de DooTAB lukt dat vlot. Hij heeft ook Flash aan boord,

kruimelen, niet in de zetel werken maar aan je bureau…

dat is handig voor tal van online toepassingen. Voorts

Dat soort zaken. De kinderen nemen het toestel mee

heeft elk van onze leerlingen een Google account, want

naar huis in hun boekentas, en je weet wat boektassen

we werken met Google for Education. Ook daar heeft

zoal moeten doorstaan. We zochten dus een toestel

de DooTAB geen problemen mee als je eenmaal inge-

dat tegen een stootje kan. Een stevige behuizing was

logd bent. Tot slot moest de nieuwe tool compact zijn,

een must. En een compacte vorm ook. Het moest uiter-

want de leerlingen moeten ‘m op hun schoolbank kun-

aard kunnen wat een laptop ook kan, en we moesten er

nen plaatsen naast hun cursus. Geen log ding, wel een
stevig ding.

De verdeler

Al die zaken hebben we in de DooTAB gevonden. En

Op de Edubuild Beurs in Gent hebben we de mensen

het budget speelde uiteraard een grote rol. Ook op dat
vlak kon het toestel ons bekoren. Niet per se goedkoop,
maar wel een goede koop.

van Signpost ontmoet. We hebben er een exemplaar
kosteloos getest, grondig mag ik wel zeggen. Het leek
alles in huis te hebben wat we zochten. Toen hebben
we Signpost gevraagd dertig exemplaren voor ons te
configureren. Wel handig dat je dat allemaal niet zelf
hoeft te doen. We hebben intussen geen beroep meer
op hen hoeven te doen, maar als er zich een probleem
zou voordoen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ze
dat snel gaan oplossen. En we hebben drie jaar garantie. Nog een voordeel van de DooTAB…

Conclusie

onze eigen software op kunnen draaien.

Dan kom je bij de DooTAB uit.
Het gebruik in de klas
De DooTABs worden continu gebruikt. Frans, Nederlands, WO, Powerpoints maken, Bingel, huiswerk,
Office 365… noem maar op. De batterij gaat vlot acht
uur mee, dat is een troef. Het aanraakscherm is handig
voor jonge kinderen. Er zit ook een stylus bij, en verder
heb je alle gangbare poorten die je ook op een laptop terugvindt: USB, hdmi, geheugenkaart… En op een
harde schijf kun je al wel iets kwijt. Voor de rest is er
de cloud.
Voorts zit er nog een camera op, een microscoop, een

De DooTAB vervangt geen computer, je zult er ook

gyroscoop, je kunt er een thermometer op aansluiten…

niet op leren programmeren of zo. Maar het is wel

Wij gebruiken dat niet echt, maar ik kan me voorstel-

een mooie aanvulling die heel handig is in een school-

len dat die extraatjes wel handig zijn tijdens de lessen

omgeving. En het is een verrassend performante tool

fysica of chemie in het middelbaar. Er zit ook software

voor zo’n compact, super stevig ding.

op om al die tools te gebruiken.

Conclusie
Voor ons is dit een goed toestel. Het is stevig, performant, compact, betaalbaarder dan een laptop, en je
krijgt er goeie service bij. En de leerlingen vinden het
top.

