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Avondstudie
Er is avondstudie op maandag (van 16.50u tot 17.30u)
en op dinsdag en donderdag (van 16u. tot 17.30u).
Je kan zelf kiezen of je één, twee of drie dagen naar
de studie komt. Je kan hiervoor in het begin van het
schooljaar intekenen. De leerlingen mogen een
laptop gebruiken in de studie. Na elke vakantie
voorzien we de eerste twee weken enkele boeken en
strips voor de leerlingen die nog niet zoveel taken
hebben.

Bus (*)
De school beschikt over een eigen schoolbusdienst vanuit Beselare, Geluwe,
Kruiseke, Komen-Waasten, Mesen, Houthem, Heuvelland… (andere plaatsen mits
overleg) Wil je hiervan gebruik maken, vermeld dit dan bij de inschrijving. Tijdens de
laatste week van de grote vakantie nemen we contact op in verband met het uur
waarop de bus langskomt.
De kostprijs voor de schoolbus is berekend per
trimester en afhankelijk van het aantal keren dat
je gebruik maakt van het busvervoer. Voor iemand
die iedere ochtend en avond meegaat met de
schoolbus (dus 10 ritten per week) kost dit voor het
eerste trimester €120 , voor het tweede trimester
€85 en voor het derde trimester €75 . Kom je enkel
’s ochtends mee met de bus (dus 5 ritten), is dit
dan de helft van de kostprijs. Iemand die slechts 1 dag per week gebruik maakt van
het busvervoer betaalt dan 2/10 van het bedrag per trimester.

Computer-laptop

(BYOD, bring your own device)

Vanaf het schooljaar 2022-2023 verwachten we in
het kader van de digisprong dat alle leerlingen
dagelijks hun laptop meebrengen naar school. Dit
mag een eigen laptop zijn of een laptop in bruikleen
van de school.
De laptops in bruikleen zijn verzekerd voor
gebruiksschade en hiervoor vagen we €20 per
schooljaar. Daarnaast moet ook éénmalig een
waarborg betaald worden. Deze bedraagt €150 voor
het eerste kind, €100 voor een tweede kind en €50
voor een derde kind op onze school/in onze scholengemeenschap. Deze waarborg zal
gespreid worden aangerekend via drie schoolrekeningen (telkens €50).

Bij het verlaten van onze school (na het zesde jaar of veranderen van school) wordt de
laptop terug ingediend. Indien de laptop dan in goede staat is, wordt de waarborg terug
gestort.
De leerling kan steeds over de laptop in bruikleen beschikken, dus ook tijdens de weekends
en vakantieperiodes. Wanneer er nieuwe software geïnstalleerd moet worden, kan de
laptop voor een korte periode terug gevraagd worden.

Dagindeling
Het eerste lesuur begint om 8.15u. We verwachten dat iedereen
aanwezig is om 8.05u. Om 8.12u gaat het eerste belteken. De
leerlingen van de eerste graad gaan in de rij staan en worden
door de leerkracht begeleid naar de klas. De leerlingen van de
tweede en derde graad gaan rechtstreeks naar de klas. Er is
middagpauze van 11.50u tot 13u. Om 12.57u gaat het eerste
belteken en gaan alle leerlingen, net zoals ’s morgens, naar hun rij of klas. Leerlingen
die naar huis gaan eten worden om 12.50u terug op school verwacht.
Op maandag zijn er 8 lesuren tot 16.35u. Op dindag, donderdag en vrijdag zijn er 7
lesuren en is de school gedaan om 15.45u. Op woensdag zijn de leerlingen lesvrij
om 11.50u.

Eten op school (*)
Er zijn warme maaltijden (€3,90), belegde broodjes (€3) en
soep (€0,50) te verkrijgen op school. Je kan ook je eigen
boterhammen meebrengen. Er is gratis water voorzien voor
alle leerlingen die op school eten. Er kan voor €0,80 een
suikervrij frisdrankje aangekocht worden. De maaltijden,
broodjes en soep worden aangerekend via de
schoolrekening, frisdrank moet cash betaald worden.
In het begin van het schooljaar kan je doorgeven of je op school wil eten. Je kan
ook kiezen om op een vaste dag een warme maaltijd te nemen en op een andere
dag een broodje of boterhammen. Of afwisselend per week. Iedere laatste
donderdag van de maand serveren we frietjes. Het menu hangt altijd uit aan de
deur van de eetzaal en is te vinden op de website. Als je je boterhammen vergeten
bent, kan je een warme maaltijd nemen. Belegde broodjes moeten op vooraf via
Smartschool besteld worden.
Er kan binnen in de eetzaal of buiten op de kleine speelplaats gegeten worden.
Hiervoor zijn picknickbanken voorzien.

Fiets en verkeersveiligheid
Wie met de fiets naar school komt, plaatst die in de overdekte fietsenstalling op de
grote speelplaats. Het stadsbestuur wil van Wervik een fietsveiligere stad maken en
nam een aantal ingrijpende maatregelen in de huidige verkeerssituatie. Ook de
omgeving van onze school behoort tot deze zone. Op school organiseren we acties
i.v.m. verkeersveiligheid.
In het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen
gratis een fluojasje om zich veilig in het verkeer te
begeven. Op het einde van het schooljaar lever je dit
dan terug in. Wie zijn fluojasje verliest, zal hiervoor €4
moeten betalen via de schoolrekening.

Gsm
Het gebruik van een gsm mag enkel op de grote en kleine
speelplaats en in de lockerruimte. Binnen in de gebouwen is dit
verboden. Als de leerkracht dit vraagt, kan het gebruik van
een gsm tijdens de lessen toegestaan worden. Je kan gebruik
maken van de WIFI op school.

Huurboeken en koopboeken
De boeken worden via de school aangeschaft.
We werken met een systeem van handboeken
en huurboeken. Hiervoor organiseren we een
boekenverkoop tijdens de laatste week van
augustus. Meer info krijg je via een brief tijdens de
grote vakantie. De kostprijs is afhankelijk per
leerjaar en studierichting en varieert tussen €250
en €350.

Inschrijven
Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de ouders akkoord gaan met het
schoolreglement. Je vindt dit schoolreglement op de website van de school onder
de rubriek “Onze school” of je kan een papieren versie vragen (€3 via
schoolrekening).
Om je in te schrijven, kan je contact opnemen met het secretariaat of langskomen
op school (op afspraak).

Jaarkalender
Bij de start van het schooljaar krijg je via Smartschool een jaarkalender met alle
belangrijke data voor komend schooljaar. Deze kan gedurende
het schooljaar verder aangevuld worden.

Kluisjes
Er zijn op school kluisjes beschikbaar om materiaal veilig in
op te bergen. De leerlingen van de eerste graad hebben
in hun klas ook een kastje bij hun bank om boeken in op te
bergen. De huur van een kluisje voor een volledig
schooljaar is €13. Dit wordt via de schoolrekening
aangerekend. Wie zijn sleutel kwijt raakt, zal hiervoor €10
moeten betalen.

Leerlingenraad
De klassenverantwoordelijken worden in september gekozen. Zij vergaderen
regelmatig om over schoolthema’s te overleggen en interessante voorstellen uit te
werken. Die voorstellen worden voorgelegd aan de directie. Zo is vorig schooljaar
het idee van de belegde broodjes goedgekeurd en werken de leerlingen ook
graag mee aan het project “Mooimakers op school”.

Middagpauze en speeltijden
We hebben een grote en kleine speelplaats. Op de
grote speelplaats kunnen de leerlingen voetballen of
basketten. De kleine speelplaats is een rustige
speelplaats, daar mag niet gesport worden.
Tijdens de korte speeltijden (9.55u-10.10u en 14.40u
14.55u) kunnen de leerlingen kiezen op welke
speelplaats ze willen staan. Enkel ’s ochtends voor de
school begint en tijdens de middagpauze zitten alle
leerlingen samen op de grote speelplaats.
Tijdens de middagpauze voorzien de leerlingen van de derde graad muziek op de
grote speelplaats. Per trimester is er ook een sporttornooi (voetbal, volleybal,
basketbal …). De leerlingen kunnen ook werken voor school in de computerklas of
rustig een boek lezen bij de boekenboom.

Nieuwe leerlingen
Een nieuwe school, een nieuwe uitdaging. Als
nieuwe leerling is de eerste schooldag een
spannende dag. Daarom maken we er iets
leuks van en organiseren we een onthaaldag
om de school, klasgenoten en leerkrachten te
leren kennen.

Ouderraad
De leden van de ouderraad komen een 6-tal keer per jaar samen om enkele
praktische en inhoudelijke onderwerpen in verband met de school te bespreken. Ze
organiseren activiteiten om geld in het laatje te brengen om kosten van een
schooluitstap te drukken of materiaal aan te kopen voor op school. Zo werden er al
zitzakken, koptelefoons en een grote muziekbox voor de leerlingen aangekocht. Ze
voorzien ook een hapje en een drankje tijdens de oudercontacten.

Proefwerken
Op het einde van het 1ste, 2de en 3de trimester zijn er proefwerken. De leerlingen van
de derde graad hebben enkel proefwerken op het einde van het 1 ste en 3de
trimester. Deze gaan door in de voormiddag in twee beurten. Enkele weken vooraf
krijg je de proefwerkenregeling en studieplanner mee. Tijdens de
proefwerkenperiode kan je vrijwillig in de namiddagstudie blijven.

Quarantaine
Moet je in quarantaine, maar ben je niet ziek, dan kan je van thuis de lessen online
meevolgen. Ook proefwerken kunnen tijdens een quarantaine thuis gemaakt
worden. Maar we hopen dat dit vanaf volgend schooljaar niet meer van toepassing
zal zijn.

Rekeningen
Er zijn, naast de betaling van de schoolboeken, 4 rekeningen
per schooljaar (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en
zomervakantie). Deze worden via mail verzonden. Wie dit wenst,
kan de factuur op papier ontvangen. In het begin van het
schooljaar kan je een lijst terugvinden op Smartschool met een raming van de
kosten voor het lopende schooljaar. Wie een afbetalingsplan wenst, kan dit
bespreken met de directie.

Gescheiden ouders krijgen beiden een kopie van de factuur. Bedragen opsplitsen
of procentueel verdelen is niet mogelijk.

Smartschool
Smartschool is een digitaal schoolplatform. In het begin van het schooljaar krijg je
een login en wachtwoord en zal worden uitgelegd hoe het werkt. Smartschool kan
voor allerlei zaken gebruikt worden: berichten naar leerkrachten en
medeleerlingen, opslaan van documenten, ontvangen van taken, rapporten
raadplegen, online les volgen …
Ook de ouders krijgen een account. Deze co-account
is gekoppeld aan je eigen Smartschoolaccount. De
ouders loggen in met je gebruikersnaam, maar wel
met een eigen wachtwoord. Ouders krijgen identiek
dezelfde informatie te zien op Smartschool, maar met
enkele beperkingen (zo is het berichtenverkeer en
‘mijn documenten’ strikt gescheiden).

Taken en toetsen
De leerkrachten voorzien regelmatig taken en toetsen. Deze worden steeds in de
Smartschoolagenda genoteerd. De papieren schoolagenda is een handig
hulpmiddel om hiervoor een goede planning op te stellen.

Uitstappen
Er worden zowel vakgebonden als pedagogische excursies voorzien:
• Schoolreis
• Excursie Palingbeek en Dranouter
• Bezinning
• Sportdag
• …
Ook op school worden er activiteiten
georganiseerd zoals een mondiale dag,
inzamelacties goede doelen, bezoek van de Sint …

Vind-ik-leuk
Naar school gaan is meer dan lessen volgen alleen. Daarom organiseren we met
de werkgroep Vind-Ik-Leuk ieder schooljaar enkele leuke activiteiten om het
normale lesgebeuren te doorbreken. We organiseren onder andere:
• Themadagen: de leerlingen mogen in een bepaald thema verkleed naar
school komen en we voorzien activiteiten in dat thema.
• Week van het geluk: een volledige week in thema van geluk, geheime
vriendjes, complimenten …

• Koken op kot: enkele kooklessen voor onze zesdejaars die bijna op kot gaan.
• SJC’s got talent: onze eigen versie van een zoektocht naar de talenten van
onze leerlingen.
• Inzamelacties voor goede doelen zoals
Music For Life
• …

Welbevinden
Leerlingen leren beter als ze zich goed voelen. Als school
zetten wij dus in op welbevinden omdat daarna betere
prestaties volgen. We proberen de leerlingen gemotiveerd
te houden, zonder teveel druk. Wij hopen dat onze
leerlingen
uitgroeien
tot
weerbare
en
sterke
jongvolwassenen. In het wekelijks uur van leer- en leefsleutels
worden de sociale vaardigheden aangescherpt en de tools
aangereikt om te komen tot nog betere leerprestaties.

X-factor
Ontdek je x-factor en ontwikkel je talenten door middel van
onze boeiende lessen en extra aangeboden activiteiten.

Yes!
Zeg JA tegen onze school en schrijf je in!

Zorg op school
Ook onze school heeft een zorgbeleid. We hebben
aandacht voor elke leerling, met al zijn of haar
individuele talenten of zorgvragen. Bij leerlingen
die nood hebben aan verhoogde zorg (naast de
aangeboden basiszorg voor iedereen) staat de
leerlingenbegeleiding klaar om met de leerling,
ouders en eventueel andere zorgdragers (bvb.
ondersteuners) in dialoog te gaan. Als het nodig is, kan de school een individueel
begeleidingsplan opstellen. In de huiswerkklas en zorgklas bieden wij deze leerlingen
ook de nodige steun en begeleiding.

(*) Kostprijs voor schooljaar 2021-2022, prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

