NEWSWIRES MEDIA
CLOSE THE GAP INT
Ref: 32725 / 5EA3CA0845

Belga
Date: 24-04-2020

Circulation: 0

Page:

Audience: -

Periodicity: Daily
Journalist: -

Coronavirus - GO! Scholengroep Brussel ontvangt 172 laptops van Vlaamse
Gemeenschapscommissie
(BELGA) = In het Brusselse in Atheneum Unesco zijn vrijdagochtend 172 laptops geleverd voor leerlingen van de
basisscholen van GO! Scholengroep Brussel die thuis geen laptop hebben. Dat meldt Karin Struys,
communicatieverantwoordelijke van de Scholengroep. De verdeling kadert in het samenwerkingsakkoord van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met de vzw DigitalForYouth.be. De scholengroep hoopt nog op een
levering van 210 extra laptops die door de GO! onderwijskoepel aangevraagd werden bij DigitalForYouth.be.
Daarnaast lenen de scholen ook eigen laptops uit.
"Om al onze leerlingen gelijke kansen te geven op afstandsonderwijs, is het uiterst belangrijk dat ze een laptop en
een internetverbinding hebben", zegt Pascal Onderdonk, coördinerend directeur GO! Scholengroep Brussel. "We
zijn zeer blij en dankbaar met de 172 laptops die we vandaag van de VGC kregen. Dit betekent een hele steun
voor de leerlingen én hun ouders."
Om aan de volledige vraag te beantwoorden, waren de scholen van de Scholengroep al gestart met het uitlenen
van eigen laptops.
"De minister van onderwijs zou nagaan of aan de vraag naar laptops voor het basisonderwijs met focus op de
derde graad beantwoord kan worden", gaat de directeur verder. "Hierover kregen we tot nu toe nog geen enkele
formele toezegging. Het GO! bracht inmiddels echter de noden van de basisscholen in kaart en onze
scholengroep heeft nog zo'n 210 extra laptops aangevraagd."
De dienst ICT van GO! Scholengroep Brussel zal de ontvangen laptops maandag en dinsdag aan de
basisscholen bezorgen. De nodige maatregelen werden getroffen zodat de verdeling in veilige en hygiënische
omstandigheden kan verlopen, klinkt het nog.
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