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PRAKTISCHE 

INLICHTINGEN 

2de t.e.m. 6de jaar 

  

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

 

 
Donderdag 1 september 
 
Op de eerste schooldag is er een aparte uurregeling per leerjaar. 
 

Jaar Start 

2de jaar 9.00u 

3de jaar  9.30u 

4de jaar  10.00u 

5de jaar 10.30u 

6de jaar 11.00u 

 
Elke leerling van het 2de, 3de en 4de jaar brengt zijn/haar laptop mee. 

 
Om 12.10 uur eindigt de eerste schooldag.  

 
Lesuren na 1 september 

 

maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag 

 

woensdag 

1ste lesuur 8.35u – 9.25u 1ste lesuur 8.35u – 9.25u 
2de lesuur 9.25u – 10.15u 2de lesuur 9.25u – 10.15u 
pauze 10.15u – 10.30u pauze 10.15u – 10.30u 
3de lesuur 10.30u – 11.20u 3de lesuur 10.30u – 11.20u 
4de lesuur 11.20u – 12.10u 4de lesuur 11.20u – 12.10u 
middagpauze 12.10u – 13.20u   
5de lesuur 13.20u - 14.10u   
6de lesuur 14.10u – 15.00u   
pauze 15.00u – 15.10u   
7de lesuur 15.10u – 16.00u   

 

 
Opvang en avondstudie 

 
Er is elke ochtend opvang in de studiezaal vanaf 7.10u en toezicht op de 
speelplaats vanaf 8.00u.  De avondstudie loopt van 16.10u tot 17.45u.  
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Fietsen  
 
Het college beschikt over een overdekte en bewaakte stalling voor fietsen. We 
voorzien voor jou een plaats. Een degelijk fietsslot is verplicht. Elke gebruiker 
moet alle mogelijke maatregelen treffen om diefstal te voorkomen.  
 
Middagverblijf  

 
Leerlingen kunnen gebruik maken van de middagrefters tegen een kleine 
vergoeding. We voorzien water, thee, koffie en melk. 
Je kan op school ook een warme maaltijd gebruiken. Onze warme maaltijden 
worden bereid en geleverd door een cateringbedrijf.  De maaltijd bestaat uit 
soep, hoofdgerecht en dessert en de kostprijs bedraagt ongeveer € 6,5. 
Je kunt op school verse belegde broodjes bestellen. Broodjes vóór 10.30u 
besteld, worden ’s middags in de refter geleverd.  
 
Schoolboeken & laptop 

 
Eind juni ontvangt u:  

• een code waarmee u de hand- en werkboeken online kan bestellen. 
Ook schooleigen materiaal (agenda, toetsenbladen, rekentoestel,  ...) 
wordt op deze wijze aangeboden; 

• (alleen voor leerlingen die starten in het 2de en 3de jaar + voor 

zij-instromers in het 4de, 5de en 6de jaar die nog geen laptop van 
de school hebben) de link naar de webshop waarmee u de laptop 
dient te bestellen. 

Op maandag 29 en dinsdag 30 augustus, telkens van 14.00u tot 18.00u, kan 
u - na het maken van een afspraak op een tijdstip naar keuze - de bestelling 
afhalen op school.  

Opgelet: wegens de heraanleg van de speelplaats is de toegang tot de school 
via de hoofdingang aan de Veemarkt afgesloten.  U dient uw bestelling af te 

halen via de groene poort in de Lange Heirgracht aan de achterzijde 

van de school. Parkeren op de speelplaats is dus niet mogelijk! 

Huistaken en controletoetsen 

 
Je maakt alle huistaken en controletoetsen op papier met het voorgedrukte 
schoollogo. Je kunt dit papier aankopen tijdens de boekenverkoop. In de loop 
van het schooljaar kun je hiervoor terecht op het leerlingensecretariaat.  
 
Schriften, mappen en papier 
 
Om de aankoop van mappen, schriften en papier te vereenvoudigen, gelden 
volgende afspraken: 

 elke leraar deelt bij het begin van het schooljaar mee of zij/hij kiest voor 
een losbladig systeem (geperforeerde bladen) of voor een schrift. 

 je noteert aantekeningen en oefeningen in de klas op papier dat aan de 
volgende kenmerken voldoet: formaat DIN A4. 

Je kunt dus vooraf een blok geperforeerd papier, enkele (dunne) 
klasseermappen en enkele schriften aankopen. 
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Grafisch rekentoestel 
 
We werken met de grafische rekenmachine T.I. 84 plus COLOR. Dit toestel kan 
je huren of kopen tijdens de boekenverkoop. Omdat het een groepsaankoop 
betreft, kunnen we de prijs extra laag houden.  
 
LO (Lichamelijke opvoeding) - MO (Muzikale opvoeding) - PO  (Plastische 

opvoeding) 
 

Specifiek materiaal voor MO en PO (muziekinstrument, tekengerei…) hoef je 
nog niet aan te kopen. Bij het begin van het schooljaar geven de vakleraars 
hierover toelichting. 
Voor LO koop je zelf een korte, effen zwarte broek en schoenen met (lichte) 
kleurvaste zolen. Een wit T-shirt met het logo van de school is verplicht 
en wordt aangeboden tijdens de les LO.  
 
Dactylografie  

Reeds jaren bieden wij de kans om in de school een cursus dactylografie te 
volgen. Deze lessen van blind en methodisch typen  worden door onze school 
georganiseerd. De cursus zal bestaan uit 10 contactlessen, telkens van 50 
minuten, en gespreid over het hele schooljaar. De lessen sluiten onmiddellijk 
aan bij de schooluren. De kostprijs voor deze cursus bedraagt € 120. In deze 
prijs zitten alle kosten (syllabus, verzekering, …) tot en met het diploma.  

Zwembad 

 
Alle leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen 1u per week 
zwemmen. Omdat je gebruik maakt van het schoolzwembad, zijn er geen 
vervoerkosten en duurt een zwembeurt een volledig lesuur. De kostprijs 
bedraagt € 50 voor een volledig schooljaar, waarvan een voorschot van € 18 
gevraagd wordt op de eerste schoolrekening.  
De leerlingen van de derde graad hebben 2 lesuren LO in de sporthal. 
 
Kalender 

 
De kalender is terug te vinden op onze website. Een uitgebreide 
activiteitenkalender vind je ook bij elke nieuwsbrief.  Een paar belangrijke data 
voor dit schooljaar vind je hier: 
 
Rapporten 

 
Rapport 
DW1 

2de t.e.m. 6de jaar Donderdag 27 oktober 2022 Digitaal  

Rapport 
DW2 

2de t.e.m. 6de  Maandag 5 december 2022 Digitaal 

Rapport 
GT1 

Alle jaren Vrijdag 23 december 2022 Digitaal 

Rapport 
DW3 

2de  t.e.m. 4de  Maandag 20 maart 2023 Digitaal 
5de en 6de  Vrijdag 31 maart 2023 Digitaal 

Rapport 1ste t.e.m. 4de  Vrijdag 31 maart 2023 Digitaal 
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GT2 
Rapport 
DW4 

3de t.e.m. 6de  Dinsdag 6 juni 2023 Digitaal 
2de  Woensdag 7 juni 2023 Digitaal 

Proclamatie 6de jaar Maandag 26 juni 2023 Op papier en 
digitaal 

Rapport 
GT3 

2de  t.e.m. 5de  Donderdag 29 juni 2023 Op papier en 
digitaal 

 
Oudercontacten (telkens van 18.00u tot 20.00u) 

 
Dinsdag 8 november 2022 
Vrijdag 23 december 2022 & donderdag 12 januari 2023 
Dinsdag 18 april 2023 
Donderdag 29 juni 2023 
 
Excursies, sportdagen en meerdaagse reizen 
 
Donderdag 22 september 2022: sportdag voor alle leerlingen 
Vrijdag 30 september 2022: excursies voor alle leerlingen 
Zondag 2 tot en met vrijdag 7 januari 2023: skireis – 3de jaar 
Woensdag 15 tot en met vrijdag 24 februari 2023: Italiëreis – 6de jaar 
Vrijdag 31 maart tot en met vrijdag 7 april 2023: skireis – 2de jaar 
Maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2023: Berlijnreis – 5de jaar 
Dinsdag 25 april 2023: excursies voor alle leerlingen 
Woensdag 17 tot en met vrijdag 19 mei 2023: Parijsreis – 4de jaar 
 
Vakanties en vrije dagen 
 
Facultatieve verlofdag: maandag 17 oktober 2022 
Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 
2022 
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
Kerstvakantie: van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 
2023 
Pedagogische studiedag: vrijdag 27 januari 2023 
Krokusvakantie: van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 
2023 
Paasvakantie: van zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Pinkstermaandag:  maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie: van zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 
2023 
 
 
 


