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EERSTE GRAAD 
 

Eerste leerjaar 
Algemene vorming (moderne) 

keuze SPORT, STEM of ARTS 
 

Klassieke studiën 
Latijn of Latijn-CLIL 

 
 

Tweede leerjaar 
Grieks-Latijn 

Latijn 
Moderne wetenschappen 

 

met of zonder CLIL-didactiek 
+ keuze SPORT, STEM of ARTS 

 
 

• 
 
 

ASO TWEEDE GRAAD 
 

Economie 
 

Grieks-Latijn 
 

Latijn 
 

Wetenschappen 
(economie of STEM@school) 

 
met of zonder CLIL-didactiek 

 
 

• 
 
 

ASO DERDE GRAAD 
 

Economie-moderne talen  
Economie-wiskunde 

Grieks-Latijn 
Grieks-wiskunde 

Latijn-moderne talen 
Latijn-wetenschappen 

Latijn-wiskunde 
Moderne talen-wetenschappen 

Wetenschappen-wiskunde 
 

 



 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Welkom in Sint-Jozef Humaniora, de ASO-school van de Jozefienen. 
 

We zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt en hopen goed te kunnen samenwerken. We zijn alvast 
dankbaar voor het vertrouwen in ons. 
 

Het pedagogisch project van onze school is in “de leefregel” uitgeschreven. De leefregel omvat het 
schoolreglement en vademecum en kan je downloaden van onze website. In deze folder vind je het 
studieaanbod en de belangrijkste praktische informatie. 
 

Onze school zal de plaats zijn waar je de komende jaren zal leren. Dat doe je echter niet alleen. Een 
enthousiaste groep leraren zal je bijstaan om je talenten ten volle te laten ontplooien. 
 

Onze school zal ook een plaats worden waar je nieuwe vrienden zal krijgen en waar je met je vrienden heel 
wat ervaringen kan beleven en delen. Leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie werken 
samen om er een aangename plaats van te maken. 
 

Wij hopen dat je je vlug thuis zult voelen op onze school. 
 
 
Diederik Maes Stefaan Lecomte 
Directeur  Adjunct-directeur 

 

 
 
 
 
 
 

Onze bouwstenen 
 
Onze school is een secundaire school met een brede eerste graad en een vrijwel compleet aanbod van ASO-
studierichtingen in de tweede en derde graad. Vandaag telt onze school ongeveer 700 jongens en meisjes. 
 
Jij als student 
 

We bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs is onze kerntaak. Kennis 
verwerven en verwerken staat daarbij centraal. We willen je daarin zo optimaal mogelijk begeleiden. 
 
Jezelf ontplooien 
 

Naast het leren vinden we het belangrijk dat je je goed in je vel voelt bij ons. We willen je helpen uitgroeien tot 
een evenwichtige jongere. We geven je de kans om ook veel andere talenten te ontplooien. We scheppen ruimte 
voor sport en ontspanning en laten je een wereld van cultuur ontdekken. 
 
Jezelf in de wereld 
 

We willen ook een school zijn waar je even tot rust kan komen. Er is ruimte voor bezinning en gesprek. Vanuit een 
evangelische inspiratie willen we een aantal waarden aanreiken en helpen we je om in een kritische maar open 
dialoog te staan met de diverse wereld rondom ons: solidariteit, respect voor elkaar, aandacht voor een 
duurzame wereld. 
 
  



De eerste graad in onze school 
 
De eerste graad omvat de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. In onze eerste graad zoeken we samen 
met jou uit waar je talenten liggen. In die twee leerjaren willen we je observeren en samen ontdekken waar je 
sterktes liggen. Zo kan je een goede keuze maken voor de tweede graad. In die zin vervult de eerste graad een 
brugfunctie met aandacht voor: 
- leren leren, met een accent op het leerproces; 
- leren leven, met een zorg voor de persoon; 
- leren kiezen, met een begeleiding in de studiekeuze. 
 

We werken daarvoor vanuit een talentgerichte en waarderende benadering. Met een ruim keuzeaanbod willen 
we iedereen meekrijgen in die brede eerste graad. Zo kan wie ondersteuning nodig heeft, die ook krijgen. Wie 
meer uitdaging wil, kan die zeker ook vinden. 
 

Vanuit een sterk gemeenschappelijke basis kiezen de leerlingen hun eigen studiepakket. Naast de 
gemeenschappelijke vakken (27 lestijden) kan je in het eerste jaar kiezen voor vijf uur volgens je talenten of 
interesse: 
- klassieke studiën (met of zonder CLIL-Latijn); of  
- algemene vorming (de moderne) met 3 uur differentiatie voor de hoofdvakken (Nederlands, Frans en 

wiskunde) en een keuzeaanbod van 2 uur: ARTS, SPORT of STEM. 
 

In het tweede jaar kiezen de leerlingen bij hun gemeenschappelijke vakken een optie van ofwel vijf lestijden 
Latijn of moderne wetenschappen ofwel een optie van zeven uur Grieks & Latijn. Daarnaast kiezen alle leerlingen 
tussen 1 uur ARTS, SPORT of STEM. 
 
In de loop van het tweede leerjaar begeleiden directie, leraren en CLB, in overleg met ouders en de leerling zelf, 
de leerlingen in hun studiekeuze naar de tweede graad. 
 
 
 
  



Lessentabel eerste graad 
 

Eerste leerjaar (1A) 
 

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen dezelfde basisvorming: een gemeenschappelijk gedeelte van 27 lestijden. 
Daarnaast kan je kiezen voor 5 lestijden: klassieke studiën of algemene vorming met een differentiatiegedeelte 
voor de hoofdvakken en een keuzegedeelte. 
 

We bieden wekelijks ook een klasuur aan. Daar werk je samen met je klassenleraar rond ICT, leren leren, 
klasvormende activiteiten en sociale vaardigheden. 
 

Gemeenschappelijk gedeelte: 27 lestijden 

Nederlands    5  godsdienst    2 
Frans     4  lichamelijke opvoeding   2 
wiskunde    4  muzikale opvoeding   1 
aardrijkskunde    2  plastische opvoeding   2 
natuurwetenschappen   2  techniek    2 
geschiedenis    1 

Keuzegedeelte: 5 lestijden 
 

 
 

Klasuur: 1 uur 

Totaal: 33 uur 

 

 CLIL = Content and Language Integrated Learning  
Concreet betekent CLIL-Latijn dat de instructietaal het Frans is en dat de 
grammatica, teksten en oefeningen zoveel als mogelijk in het Frans gegeven 
worden. We kiezen ervoor om de cultuurlessen in het Nederlands te geven. Op het 
einde van het jaar kreeg je hetzelfde als de leerlingen die Latijn zonder CLIL volgen. Omdat de leerkracht Latijn 
en Frans dezelfde is, zorgen we voor een optimale aansluiting tussen beide vakken. Franse woordenschat en 
grammatica die je nodig hebt voor Latijn, worden zo ook op dit moment in de Franse les behandeld. Over een 
win-winsituatie gesproken!  

 Differentiatiegedeelte (3 uur) 
We besteden 3 lestijden aan de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde. Tot eind oktober wordt van elk 
vak een lesuur extra in de klas gegeven. Na de herfstvakantie werken we over de klassen heen. Op basis van de 
resultaten van de eerste toetsen, na overleg in de klassenraad en bespreking op het oudercontact worden 
verschillende groepen gevormd. Groepen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen uitbreiding of verdieping: 
er wordt nieuwe leerstof aangereikt. Andere groepen krijgen de basisleerstof: er is tijd om extra oefeningen te 
maken of extra uitleg te krijgen. Zo kan iedereen per vak op maat kiezen: wie sterk is in Frans, maar meer tijd 
nodig heeft voor wiskunde, kan een lesuur verdieping Frans volgen en een lesuur basis wiskunde. Wie moeite 
heeft met Nederlands en goed is voor wiskunde, kan zo basis Nederlands krijgen en voor wiskunde een extra 
uitdaging aangaan, enzovoort. 

 In de lessentabel staat geen ICT. Toch komt ICT (informatie- en communicatie technologie) ruim aan bod. We 
integreren dit gedeeltelijk in de vakken en in het klasuur. Andere leerinhouden van informatica worden op een 
aantal vaste momenten in het schooljaar aan alle leerlingen aangeboden. 

 De leerlingen van het eerste jaar kunnen op vrijwillige basis naschools een cursus klaviervaardigheid volgen.  



 
 

Tweede leerjaar (2A) 
In het tweede leerjaar kies je voor een bepaalde basisoptie. 
 

 
Grieks- 
Latijn 

Latijn 
Moderne 

wetenschappen 

Basisoptie    

Grieks 3 - - 

Latijn [met/zonder CLIL]1 4 5 - 

SEI [met/zonder CLIL]1 - - 3 / 2 

wetenschappelijk werk - - 2 / 3 

Gemeenschappelijk gedeelte    

aardrijkskunde 1 1 1 

Engels 2 2 2 

geschiedenis [met/zonder CLIL]1 2 2 2 

godsdienst 2 2 2 

Frans 3 4 4 

natuurwetenschappen 1 1 1 

Nederlands 4 4 4 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 

muzikale opvoeding 1 1 1 

techniek 2 2 2 

wiskunde 4 4 4 

differentiatie Nederlands & wiskunde2 - 1 1 

ICT/klasuur3 1 1 1 

Keuzegedeelte    

ARTS, SPORT of STEM4 1 1 1 

Totaal 33 33 33 
 

SEI: socio-economische initiatie 
 

De leerlingen van het tweede jaar kunnen op vrijwillige basis naschools een gratis (vervolg)cursus klaviervaardigheid volgen. 

 
 
 
  



 
 

 
1  CLIL: Content and Language Integrated Learning. Ook in het tweede jaar kan je kiezen om bepaalde vakken 

met de CLIL-didactiek te volgen. 
- In de basisoptie Grieks-Latijn of Latijn kan je kiezen om het vak Latijn gedeeltelijk in het Frans te volgen 

en/of het vak geschiedenis gedeeltelijk in het Engels te volgen. 
- In de basisoptie Moderne wetenschappen kan je kiezen om SEI en geschiedenis gedeeltelijk in het Engels te 

volgen. Wie hiervoor kiest, heeft 3 lestijden SEI en 2 lestijden wetenschappelijk werk. Wie geen CLIL kiest, 
heeft 2 lestijden SEI en 3 lestijden wetenschappelijk werk. 

 

 
 

2  In de basisoptie Latijn en Moderne wetenschappen differentiëren we voor de hoofdvakken Nederlands en 
wiskunde. De ene week is er één differentiatie-uur wiskunde en één differentiatie-uur Nederlands, de andere 
week zijn er 2 lestijden ARTS, SPORT of STEM. 
 

In het differentiatie-uur werken we over de klassen heen. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen 
uitbreiding of verdieping: er wordt nieuwe leerstof aangereikt. Andere leerlingen krijgen basisleerstof: er is tijd 
om extra oefeningen te maken of extra uitleg te krijgen. 

 

3  De leerlingen van het tweede jaar volgen in het lessenrooster ICT (2/3 van het schooljaar) en hebben een 
klasuur (1/3 van het schooljaar). 

 

4  In het keuzegedeelte kan je kiezen uit 3 projecten: ARTS, SPORT of STEM. Er is geen voorkennis uit het eerste 
jaar vereist. We kiezen hier bewust voor een aanbod waarin je je creatief kunt uitleven: expressie zowel in 
sport, als in het creatieve via muziek, toneel of kunst of via technisch-wetenschappelijke toepassingen. Het zijn 
domeinen waar andere talenten, andere uitdagingen aan bod kunnen komen, maar die ook in belangrijke 
mate bijdragen tot het welbevinden en tot een ruimere algemene vorming. 

 

 

 

CLIL of “Content and Language Integrated Learning”. Dit is een werkvorm waarin het Frans of Engels als 

instructietaal wordt gebruikt om een zaakvak te onderwijzen. 
 

CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in de 
vreemde taal. Twee vliegen in één klap: je leert actief een vreemde taal en je verwerft je leerstof van het vak. Naast je 
taalvaardigheid ontwikkel je ook sterk je leervaardigheden, stimuleer je dubbele denkprocessen (inhoud en taal) en werk 
je aan spreekdurf. 
 

Leerlingen worden geëvalueerd op basis van hun inhoudelijke kennis van 
het vak en niet op basis van hun taalgebruik of spelling. Toch is het zinvol 
om ook feedback te geven over de talige vooruitgang. Dit om de motivatie 
en inzet voor het taalvak te versterken. Daarom is de CLIL-leerkracht 

meestal ook de taalleerkracht. 
 

CLIL vraagt een volgehouden inzet en engagement. Wie ervoor 
kiest om een vak in het Frans of Engels te volgen, maakt die 
keuze voor een volledig schooljaar. 



Lessentabellen tweede graad 
 

Derde en vierde jaar 
In het derde/vierde leerjaar kies je voor een studierichting van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). 
 

 Grieks-Latijn Latijn 

 wiskunde 4 wiskunde 5 wiskunde 4 wiskunde 5 

jaar 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 

Frans 3 3 3 3 4 4 4 3 

Engels 2 2 2 2 3 2 2 2 

Duits - 1 - 1 - 1 - 1 

Latijn 4 4 4 4 4 4 4 4 

Grieks 4 4 4 4 - - - - 

geschiedenis [CLIL]* 2 2 2 2 2 2 2 2 

economie - - - - 1 1 - - 

aardrijkskunde [CLIL]* 1 1 1 1 1 1 1 1 

biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 

chemie 1 1 1 1 1 1 1 1 

fysica 1 1 1 1 1 1 2 2 

wiskunde 4 4 5 5 4 4 5 5 

informatica [CLIL]* - - - - 1 1 1 1 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 

muzikale opvoeding - - - - - 1 - 1 

plastische opvoeding 1 - 1 - 1 - 1 - 

Totaal 32 32 33 33 32 32 32 32 

 
* CLIL 
Vanaf 1 september 2017 kunnen in het derde jaar de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en informatica volgens de CLIL-didactiek in het Engels gevolgd worden 
(met uitzondering van informatica in STEM@school]. In het vierde jaar kunnen de 
vakken aardrijkskunde en informatica volgens de CLIL-didactiek in het Engels 
gevolgd worden (met uitzondering van informatica in STEM @school). 
 
De leerlingen van het derde jaar Grieks-Latijn kunnen na de schooluren gratis en op vrijwillige basis informatica 
volgen. 
 
  



 
 

 
 
 

 Economie Wetenschappen 

 wiskunde 4 wiskunde 5 economie STEM@school 

jaar 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 

Frans 4 4 4 4 4 4 4 4 

Engels 3 3 3 2 3 2 3 2 

Duits - 1 - 1 - 1 - 1 

geschiedenis [CLIL]* 2 2 2 2 2 2 2 2 

economie 4 4 4 4 1 1 - - 

aardrijkskunde [CLIL]* 1 1 1 1 1 1 1 1 

biologie 1 1 1 1 2 2 2 2 

chemie 1 1 1 1 2 2 2 2 

fysica 1 1 1 1 2 2 2 2 

wiskunde 4 4 5 5 5 5 5 5 

STEM** - - - - - - 2 2 

informatica [CLIL]* 1 1 1 1 1 1 1 1 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 

muzikale opvoeding - 1 - 1 - 1 - - 

plastische opvoeding 1 - 1 - 1 - - - 

studiebegeleiding 1 - - - - - - - 

Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 

 
** STEM 
Dit is de afkorting van “Science, Technology, Engineering & Maths”.  
STEM@school staat voor een innovatieve nieuwe didactiek in de studierichting 
Wetenschappen ASO waarbij bepaalde leerinhouden van wiskunde en 
wetenschappen geïntegreerd aangeboden worden. STEM@school in de tweede graad 
Wetenschappen ASO is in samenwerking met o.a. de KU Leuven en het Katholiek 
onderwijs Vlaanderen opgestart. 
 

 
  



Lessentabellen derde graad 
 

Vijfde en zesde jaar 
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 ECMT LMT GRL LWE MTWE ECWI GRWI LWI WEWI 

jaar 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 5de/6de 

esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Frans 4 4 3 3 4 3 3 3 3 

Engels 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

Duits 2 2/2+1 1 1/0 2 - - - - 

Spaans 1/0 1/0 - - 1/0 - - - - 

Grieks - - 4 - - - 4 - - 

Latijn - 4 4 4 - - - 4 - 

economie 4 - - - - 4 - - - 

ondernemen1 0/1 - - - - - - - - 

aardrijkskunde 1 1 1 1/2 1/2 1 1 1 1/2 

biologie - - - 2 2 1 1 1 2 

chemie - - - 2 2 1 1 1 2 

fysica - - - 2 2 1 1 1 2 

natuurwetenschappen 2 2 2 - - - - - - 

STEM2 - - - - - - - - 1/0 

wiskunde 3 of 43 3 of 43 3 of 43 4 4 6 6 6 6 

seminarie4 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

keuzegedeelte5          

 - wiskunde - - - - - +2 +2 +2 +2 

 - fysica  
 - chemie 

- - - - - 
+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
+1 

- 

 - Duits 
 - seminarie4 - - - - - 

1 
1/0 

1 
1/0 

1 
1/0 

1 
1/0 

Totaal  32 of 33 32 of 33 32 of 33 32/33 32/33 
32/ 

32 of 33 
32/ 

32 of 33 
32/ 

32 of 33 
32/ 

32 of 33 
 
  



 
 

 
 
 

1 Aspecten uit bedrijfsbeheer worden aangereikt en concreet toegepast in het opzetten van een 
minionderneming i.s.m. Vlajo. 

 

2 In de studierichting WEWI krijgen de leerlingen 1 lestijd STEM: Science (wetenschappen), Technology 
(technologie), Engineering (techniek) en Mathematics (wiskunde). 

 

3 Er is keuze uit 3 of 4 uur wiskunde. 
 

4 seminarie 
  - in het vijfde jaar is er een keuze uit Junior College talen, Spaans, economie (voor niet-economisten),  
   nternationale  politiek, sport of vrijwilligerswerk; 
  - in het zesde jaar maken alle leerlingen voor beide polen van de studierichting een aanvullende onderzoeks- 
    opdracht in kader van de specifieke onderzoekscompetenties. 
 

5 keuzegedeelte in de studierichtingen ECWI, LWI, GRWI of WEWI 
  Leerlingen kiezen in het 5de en 6de jaar voor: 
 - ofwel 2 extra lestijden wiskunde (8 uur wiskunde); 
  - ofwel 2 extra lestijden wetenschappen (+ 1 uur fysica en + 1 uur chemie, niet voor WEWI); 
  - ofwel een seminarie in het 5de jaar en 1 lestijd Duits in het 5de en het 6de jaar. 
 

 

Schoolkalender 2017-2018 
 

Eerste trimester 
- vrijdag 1 september 2017    start schooljaar 2017-2018 
- woensdag 6 september 2017   infoavond om 19.30 uur voor ouders over het gebruik van 
         Smartschool en Moneysafe (EetLeerLeef) 
- vrijdag 6 oktober 2017    pedagogische studiedag 
- donderdag 26 oktober 2017    oudercontact 
- maandag 30 oktober t.e.m.     allerheiligenvakantie 
     vrijdag 3 november 2017   
- zaterdag 11 november 2017    Wapenstilstand 
- vrijdag 22 december 2017    oudercontact 
- maandag 25 december 2017   Kerstmis 
- maandag 25 december 2017 t.e.m.   kerstvakantie 
     vrijdag 5 januari 2018 
 

Tweede trimester 
- maandag 8 januari 2018    start tweede trimester 
- maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari 2018   krokusvakantie 
- vrijdag 30 maart 2018    oudercontact 
- maandag 2 t.e.m. vrijdag 13 april 2018  paasvakantie 
 

Derde trimester 
- maandag 16 april 2018    start derde trimester 
- maandag 30 april 2018    facultatieve vrije dag 
- dinsdag 1 mei 2018     Feest van de Arbeid 
- donderdag 10 mei 2018    O.-L.-H.-Hemelvaart 
- vrijdag 11 mei 2018     vrije dag 
- donderdag 17 en vrijdag 18 mei 2018  sport- en excursiedagen in 2de en 3de graad 
- maandag 21 mei 2018    pinkstermaandag 
- donderdag 28 juni 2018    oudercontact 
- vrijdag 29 juni 2018     laatste schooldag  



Verloop van een schooldag 
 

Schoolsysteem 
 

Vijfdagenweek met vrije woensdagmiddag. De maandag, donderdag en vrijdag zijn er zeven lesuren, de dinsdag 
acht en de woensdag vier. In functie van de organisatie van het lessenrooster kunnen bepaalde studierichtingen 
op andere dagen dan de dinsdag les krijgen tot 16.50 uur. 
 

Dagindeling 
 

De school is vanaf 7.30 uur open. Tegen 8.17 uur zijn alle leerlingen op school. Je bent ’s morgens en ’s middags 
voor het eerste belsignaal op school aanwezig. Je komt langs de schoolpoort in de Artoisstraat binnen. 
 

Voormiddag Er wordt om 8.17 uur gebeld.  
Om 8.22 uur start de eerste les. Een lesuur duurt 50 minuten. 
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geldt volgende tijdsregeling: 
8.22 – 9.12 uur: les 1 
9.15 – 10.05 uur: les 2 
10.05 – 10.17 uur: speeltijd 
10.20 – 11.10 uur: les 3 
11.13 – 12.03 uur: les 4 
 

Op woensdag geldt volgende tijdsindeling (o.v. openbaar vervoer): 
8.20 – 9.10 uur: les 1 
9.13 – 10.03 uur: les 2 
10.03 – 10.13 uur: verkorte speeltijd 
10.15 – 11.05 uur: les 3 
11.05 – 11.55 uur: les 4 
 

Middagpauze Om 12.03 uur begint de middagpauze. 
Leerlingen van het eerste t.e.m. vijfde jaar eten ’s middags thuis of op school. 
 

Na de middag Op maandag, donderdag en vrijdag wordt om 13.19 uur gebeld en is er volgende indeling: 
13.24 – 14.14 uur: les 5 
14.17 – 15.07 uur: les 6 
15.10 – 16.00 uur: les 7 
 

Op dinsdag wordt om 13.10 uur gebeld en verlopen de lessen als volgt: 
13.15 – 14.05 uur: les 5 
14.08 – 14.58 uur: les 6 
14.58 – 15.08 uur: speeltijd 
15.10 – 16.00 uur: les 7 
16.00 – 16.50 uur: les 8 
 

Studie op school 
 

Van 16.15 tot 18.00 uur is er avondstudie.  
Zit je niet graag alleen op je kamer of kun je het moeilijk opbrengen om met je huiswerk te beginnen dan kun je 
tot 18.00 uur in de avondstudie blijven. Moet je na de les nog een tijdje op je bus, trein of op je ouders wachten, 
dan moet je niet in de stad ronddolen. Je kunt in afwachting in de studie blijven. Wie avondstudie volgt, kan vanaf 
16.45 uur om het kwartier de studie verlaten. 
 

Op woensdagmiddag is er geen studie (wel tijdens de proefwerkperiode). 



Maaltijden op school 
 

Om twaalf uur is het etenstijd. Leerlingen van het 1ste t.e.m. 5de jaar eten ’s middags thuis of op school. Wie over 
de middag niet thuis kan eten, blijft op school. Voor leerlingen die op school lunchen, zijn er drie mogelijkheden: 
- je kunt warme maaltijd nemen in het zelfbedieningsrestaurant in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme 

in de Zilverstraat; 
- je kunt een belegd broodje samenstellen in het zelfbedieningsconcept in Tabigha; 
- je voorziet je eigen lunchpakket dat je ’s middags nuttigt in Tabigha. Zowel voor het warm middagmaal of de 

broodjesmaaltijd kan je ter plaatse kiezen wat je wilt eten. 
 

Het schoolrestaurant 
 

In samenwerking met de cateringfirma Scolarest voorziet de school in een uitgebreid voedsel- en drankenaanbod 
en dit in een zelfbedieningssysteem. Onze kok doet elke dag weer zijn best om lekkere maaltijden klaar te maken 
en de nodige variatie en keuzemogelijkheden in het aanbod te verzekeren. Elke middag is er keuze uit twee 
dagschotels, een groentebuffet, verse soep en een rijk assortiment desserts. Op bestelling kan een vegetarische 
maaltijd verkregen worden. In alle gevallen streven wij naar voedzame en gevarieerde voeding tegen een 
aantrekkelijke prijs. 
 
Aanbod:* 
WARME DAGSCHOTEL      4,40 EUR 
- vlees, vis of gevogelte 
- koude en warme groenten à volonté 
- aardappelen, rijst, pasta, frietjes of brood 
VEGETARISCHE DAGSCHOTEL (op bestelling)    4,40 EUR 
SOEP 
- dagverse soep       0,50 EUR 
- broodje bij soep met boterportie    0,50 EUR 
ASSORTIMENT VAN NAGERECHTEN 
- vers fruit       0,65 EUR 
- verpakte desserts of  zuivel producten    0,85 EUR 
- vers bereide nagerechten (vanillepudding, flan,…),   1,05 EUR 
  drooggebak, verse fruitsla, donuts, muffin, wafel…   
 

BELEGD BROODJE (26 cm) naar keuze    3,30 EUR 
- zelf samen te stellen met beleg en groentegarnituur 
 

KOUDE PASTA (tijdens de zomermaanden)   3,30 EUR 
 

* Prijzen schooljaar 2016-2017. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

Betaalbadge 
 

Elke leerling ontvangt een persoonlijke betaalkaart die wordt gebruikt voor allerlei betalingen op school. De 
badge dient om de afrekening te kunnen maken van het middagverbruik: hij wordt dan ingelezen aan de kassa 
van de zelfbedieningstogen. Daarnaast wordt de badge eveneens gebruikt voor de aanwezigheidsregistratie 
tijdens de middagpauze of voor allerlei betalingen aan het onthaal van de school (kopiekaart, blaadjes,…). Deze 
kaart is voor elke leerling verplicht en voor de badge wordt éénmalig 5,00 EUR aangerekend. Bij verlies of 
beschadiging van de betaalkaart wordt voor de aanmaak van een nieuwe badge 5,00 EUR aangerekend. 
 

De betaalkaart wordt van het nodige krediet voorzien door een bedrag over te schrijven 
- naar het rekeningnummer BE81 7380 3867 4124 en BIC KREDBEBB van de vzw S.O. Karel de Goede 
- met de persoonlijke gestructureerde mededeling +++***/****/*****+++. 
 

Elke nieuwe leerling ontvangt bij het begin van het schooljaar een betaalkaart en de nodige gegevens. Om het 
schooljaar vlot te kunnen starten is de betaalkaart van de leerling reeds opgeladen met een bedrag van 25,00 
EUR. Met dit bedrag kan de leerling alvast de eerste lesweek starten. Dit bedrag van 25,00 EUR wordt samen met 
het gebruikbedrag van 5,00 EUR via de eerste schoolrekening aangerekend.  



Kledijvoorschriften, persoonlijke bezittingen en houding op school 
 

We verwachten van onze leerlingen dat ze stijlvol zijn in gedrag, kleding en voorkomen. Dit stijlvol optreden 
beperkt zich niet tot wat op school gebeurt, maar geldt ook buiten de schoolmuren. Wij denken aan 
ontmoetingsdagen, sportactiviteiten, didactische uitstappen, toneelvoorstellingen… 
 

In onze school is er geen uniform. We verlangen dat de leerlingen een onderscheid maken tussen vrijetijdskledij 
en kledij om naar school te komen. Als basisprincipe stellen we dat vrijetijdskledij niet toegelaten is en dat wij niet 
toelaten dat onze leerlingen extravagante trends volgen, kledij dragen die verwijst naar subgroepen of met 
paramilitaire kenmerken. 
 
Voor alle duidelijkheid vermelden we wat wel en niet kan. 
- Je rok of jurk moet een deftige lengte hebben. Je draagt géén minirok of short. In plaats van een rok mag je 

ook een broekrok, een bermuda (= net boven de knie), een overgooier of salopette dragen. 
- Laaghangende broeken mogen niet (geen skatebroeken of hiphopbroeken…). (Jeans)broeken zijn niet 

uitgerafeld of gescheurd. (Jeans)jassen zijn stijlvol en dragen geen provocerende slogans en/of 
aanstootgevende symbolen. 

- Je draagt een hemd, T-shirt of polo waarbij de schouder (het schouderblad/sleutelbeen) bedekt is. Een blote 
buik of rug kan niet. Spaghettibandjes of een diepe halsuitsnijding zijn niet toegelaten. Je ondergoed is niet 
zichtbaar. 

- Je draagt gesloten schoenen, sandalen of laarzen. Slippers en muiltjes zijn niet toegelaten. Sportschoenen die 
je in de les L.O. gebruikt, draag je niet in de klas. Neutrale sportieve schoenen kunnen wel. 

- Je haar is verzorgd. In het klaslokaal draag je geen hoofddeksel. 
- Een onopvallend sieraad in het oor is toegelaten alsook een klein sieraad in de neus (echter geen ring!). Op 

andere plaatsen in het gezicht is piercing niet toegelaten, ook niet verborgen onder pleister. 
- Roken en alcoholgebruik zijn niet toegelaten. Je werpt je kauwgom bij het binnenkomen van de 

schoolgebouwen in de vuilnisbak. 
- Op school gebruik je geen GSM, smartphone, iPod, mp3-speler. De GSM van de leerling staat op school 

volledig uit. Na schooltijd is het gebruik van de GSM op de speelplaats van de school toegestaan. De school kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval van diefstal, beschadiging of verlies. 

- Het is verboden om een zak- of knipmes… mee te brengen naar school. 
- L.O.-lessen: jongens en meisjes dragen een blauwe of zwarte korte of lange broek en een wit T-shirt (met het 

schoollogo) dat je op school aankoopt. Je sportschoenen hebben geen zwarte zolen. Je turngerei berg je op in 
je kastje en neem je geregeld mee naar huis om te laten wassen. Op het einde van elk trimester neem je alle 
L.O.-spullen steeds mee naar huis. De L.O.-leerkracht is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. 

- Leerlingen uit het eerste jaar gaan om de twee weken zwemmen. De meisjes dragen een zwempak uit één 
stuk, de jongens een zwembroek. Een zwemshort is niet toegelaten. 

- Alle gebruiksvoorwerpen en kledingstukken moeten met de volledige naam getekend zijn. 
 

We zien er op toe dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Wie niet aan de bovenvermelde regeling 
beantwoordt, krijgt een sanctie. Hij/zij kan door de directie naar huis worden gestuurd om zijn voorkomen/kledij 
in orde te brengen. 
 
Persoonlijke bezittingen kunnen de leerlingen in hun kastje opbergen. De directie behoudt zich het recht om, in 
geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de locker in het bijzijn 
van de gebruiker te controleren. 
 

Smartschool 
 

In onze school gebruiken we Smartschool als digitale leeromgeving. Dit elektronisch communicatie- en 
leerplatform bevordert de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten, tussen ouders en school. Zo kunnen 
leerlingen en ouders op een digitale manier de schoolagenda consulteren, resultaten van toetsen en taken 
raadplegen en de correspondentie en verslaggeving nalezen. Daarnaast vinden leerlingen in deze digitale 
leeromgeving lessen, oefeningen, bijkomende documentatie en informatie, testen, remediëring e.d. De toegang 
tot Smartschool is voorbehouden voor leerlingen, hun ouders en het personeel.  



Leerlingenzorg 
We willen in onze begeleiding voor elke leerling optimale ontwikkelingskansen creëren en het accent op de 
talenten van de leerling leggen. Sommige leerlingen moeten meer uitgedaagd worden, anderen zullen nood 
hebben aan bijkomende ondersteuning. 
 

De vakleraar 
De begeleiding start bij de vakleraar in de klas. Leren en leren studeren begint immers in de les. 
 

De klassenleraar 
Elke klas heeft een klassenleraar die verantwoordelijk is voor zijn klas en volgt de leerlingen van nabij op. 
 

De overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. De klassenleraar speelt een 
belangrijke rol in jouw schoolleven. Deze is een ankerfiguur die je opvangt en je intens begeleidt gedurende het 
schooljaar. Je kunt bij haar/hem met je problemen terecht. Voel je je nog niet echt thuis in je klas of sta je nog 
wat alleen, heb je problemen met studeren, met vrienden of vriendinnen of gaat het eens minder thuis... Je vindt 
bij je klassenleraar altijd een luisterend oor en een helpende hand. 
 

Klasuur 
In het eerste jaar heb je elke week een uur met je klassenleraar. In dit klasuur gebeuren allerlei leuke activiteiten 
zodat de klas tot een echte vriendengroep kan uitgroeien. Je leert er ook hoe je het best je lessen instudeert want 
dit schooljaar heb je een grote sprong gemaakt en moet je je studie wat aanpassen. Je komt in die uurtjes ook in 
contact met andere thema’s. 
 

Inhaallessen 
Soms kan het gebeuren dat de microben je te pakken hebben en dat je een tijdje thuis moet zitten of... een stukje 
van de leerstof lijkt je niet erg duidelijk. Dan kun je dit hoofdstukje in de inhaalles bijbenen. Na afspraak met je 
lera(a)r(es) kan dit over de middag of ‘s avonds. 
 

Leerlingenbegeleiding 
Op geregelde tijdstippen komt de begeleidende kernklassenraad (een beperkte groep vakleerkrachten) en de 
begeleidende klassenraad (alle leerkrachten) samen voor de bespreking van je studieresultaten. 
 

Onze school wil een leerlingvriendelijke school zijn. Dit betekent dat wij ondermeer de studieproblemen en 
sociaal-emotionele zorgen van onze leerlingen ter harte nemen. 
 

De cel leerlingenbegeleiding coördineert de opvolging van de begeleiding van problematieken die niet door de 
klassenleraar alleen kunnen worden verholpen en waar bijkomende ondersteuning nodig is. Zij is samengesteld 
uit de directie, de graadcoördinatoren, de interne leerlingenbegeleidster en een medewerker van het CLB. 
Wekelijks komt zij samen op donderdagvoormiddag.  
Zij bespreekt leerlingen die het moeilijk hebben op studievlak (leerlingen met dyslexie, ADHD…, leerlingen die 
lange tijd afwezig zijn door ziekte, leerlingen met minder goede resultaten…) of die te kampen hebben met 
sociaal-emotionele problemen (pestgedrag, relationele problemen, faalangst…). Zij zetten de nodige stappen, 
eventueel in overleg met de klassenleraar, om de leerlingen te ondersteunen of te remediëren, en zo hun 
welbevinden te verhogen. Doorverwijzing naar externe deskundige hulp is ook mogelijk. Alert reageren en een 
gepaste begeleiding uitzoeken, is de kerntaak van dit team. 
 

In onze school hebben wij ook een interne leerlingenbegeleidster aangesteld. De interne leerlingenbegeleidster 
is een psychologe die werkt binnen onze school, maar is geen professionele therapeut. Zij is een 
vertrouwenspersoon voor leerlingen en maakt deel uit van de cel leerlingenbegeleiding. Zij is het aanspreekpunt 
voor leerlingen die nood hebben aan een goed gesprek en eventuele verdere begeleiding. Deze begeleiding kan 
ook op vraag van ouders, leraars of directie. De leerlingenbegeleidster is samen met alle andere collega’s 
bekommerd om het welzijn van de leerling die hun toevertrouwd wordt, met nadruk op eerbied en respect voor 
de eigenheid van iedere persoon.  



Contact school - ouders 
 

De schoolagenda 
De schoolagenda is een belangrijk instrument voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Voor jou is het een 
hulpmiddel om je werk te plannen, om afspraken van de school naar je ouders te communiceren. Je agenda is een 
plannings- en communicatie-instrument. Je hebt die steeds bij je. Op het einde van het schooljaar lever je je 
schoolagenda in. 
 

Correspondentie 
Per digitale brief delen we alle informatie over lesoverstijgende activiteiten aan jou en je ouders mee. Alle brieven 
worden digitaal via het communicatieplatform Smartschool aan de leerlingen en aan de ouders verspreid. 
 

Rapport 
Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en/of je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk 
je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen en te belonen. De punten van de schriftelijke 
beurten en van de proefwerken zullen op elk moment te raadplegen zijn op je digitale rapport in Smartschool. 
In de loop van het schooljaar wordt een paar keer een papieren versie van het rapport met vermelding van je 
studieresultaten uitgedeeld. 
 

Er is het rapport 
- dagelijks werk: tweemaandelijks d.m.v. een DW-rapport; 
- proefwerk: na elke proefwerkperiode is er een afzonderlijk rapport; 
- attitude: tweemaal per jaar. Dit bespreken we met je in een individueel coachinggesprek. 
 

Informatievergaderingen en oudercontacten 
 

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennis maken met het 
reilen en zeilen van de school. Op het einde van elke trimester zijn is er een contactavond, waar een individueel 
gesprek met je klassenleraar, directie, leraren, leerlingenbegeleidster en CLB mogelijk is in verband met je 
vorderingen of problemen op school. 
 

Op het einde van de vakantie 
Op dinsdag 29 augustus 2017 is er voor de nieuwe leerlingen van het eerste en derde jaar en hun ouders een 
onthaalmoment: 
- de leerlingen van het eerste jaar en hun ouders maken kennis met hun klassenleraar en bezoeken hun 

klaslokaal. De klassenleraar geeft er een informatief onthaalmoment om 16.00, 16.45 of 17.30 uur. Daarna 
kunnen de boeken opgehaald worden. 

- de nieuwe leerlingen van het derde jaar maken kennis met hun klassenleraar om 18.00 uur. Na een korte 
rondgang op school kunnen de boeken afgehaald worden. 

 

De nieuwe leerlingen van het tweede, vierde en vijfde jaar maken kennis met hun klassenleraar bij het afhalen 
van de boeken maandag 28 augustus 2017 tussen 15.00 en 18.30 uur. 
 
 

Infoavond met ontmoetingsmoment voor ouders eerstejaars 
Voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar organiseren we i.s.m. onze ouderraad een infoavond met 
ontmoetingsmoment op vrijdag 22 september 2017 om 19.30 uur. Tijdens het informatieve gedeelte willen we 
de werking van de school en in het bijzonder het eerste jaar toelichten. Daarna brengen we in een gezellige sfeer 
de ouders van de leerlingen van een klas samen. Hou alvast deze avond vrij. 
 
Maar om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. 
Een telefoontje of een mail volstaat voor een afspraak. 
  



Schoolboekenfonds 
Onze school organiseert een boekenfonds: alle leer- en werkboeken kunnen op school gehuurd en/of gekocht 
worden.  
 

Bij je inschrijving krijg je een boekenlijst. Deze boekenlijst is een overzicht welke hand- en werkboeken je nodig 
hebt. Wij maken voor jou een boekenpakket dat je op het einde van de grote vakantie komt ophalen. De 
boekenlijst vermeldt de prijs zodat je weet hoeveel geld je moet voorzien bij het ophalen van de boeken. De 
betaling gebeurt contant, bij voorkeur elektronisch, bij afhaling van de boeken. 
 

LET WEL: 

 in de huurboeken wordt niets genoteerd. Als het noodzakelijk is dat er iets bijgeschreven wordt, moet dat met 
een zwart stiftje zeer netjes gebeuren. 

 beschadigde en verloren huurboeken worden vergoed. 

 je moet alle huurboeken kaften, hoewel ze door de school al geplastificeerd zijn. 

 huurboeken lever je terug in op het einde van het schooljaar. 
 

Rekentoestel 
Op onze school wordt in verschillende vakken, in het bijzonder in wiskunde en wetenschappen, gebruik gemaakt 
van een wetenschappelijk en/of grafisch rekentoestel. 
 
1ste, 2de en 3de jaar: een wetenschappelijk rekentoestel (bijv. Texas TI-30X… Multiview of variant - zelf aan te 

kopen) 
4de, 5de en 6de jaar: een grafisch rekentoestel, type Texas Instruments TI-Nspire CX COLOR CAS met een TI-

Nspire batterij oplader (kan op school besteld worden). 
 

Lockers op school 
Om de boekentas wat te ontlasten kunnen alle leerlingen een kastje huren. 
 

In het eerste jaar is een kastje te huur voor 9,00 euro.  
Vanaf het tweede jaar is een kastje te huur voor 12,00 euro. 
De kastjes zijn voorzien van een cijfer- of sleutelslot. 
 

Administratief dossier van de leerling(e) 
De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief 
dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. 
 

Als nieuwe leerling(e) van het eerste leerjaar breng je zo spoedig mogelijk de volgende documenten op het 
secretariaat binnen: 
- een kopie van het getuigschrift van basisonderwijs; 
- een kopie van de identiteitskaart (voor- èn keerzijde); 
- een kopie van de BaSO-zorgfiche (indien voorhanden); 
- een kopie van het eindrapport van het 6de leerjaar. 
 

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn 
afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten. Onze school vraagt dan bij de aanvang 
van het nieuwe schooljaar het originele dossier aan bij de school waarvan de leerling komt. Daarnaast bezorg je 
ons: 
- een kopie van de identiteitskaart (voor- èn keerzijde); 
- een kopie van het jaarrapport van het schooljaar 2016-2017. 
 
Op alle formulieren, die je aan het secretariaat afgeeft, vermeld je je naam en je studierichting. 
  



Schoolrekening en verzekering 
 

Schoolrekening 
Op het einde van elk trimester komt er een schoolrekening. De school volgt een prijsbewuste politiek om de 
schoolkosten te beperken. Er wordt een vergoeding gevraagd voor o.a. schoolagenda, kopieën, zwembeurten, 
didactische uitstappen, naschoolse en sociale activiteiten… De uitgaven zijn opgenomen in een bijdragelijst. Deze 
bijdrageregeling werd besproken en goedgekeurd op de schoolraad en is opgenomen in de leefregel van de 
school. 
 

Voor het gebruik van de schoolinfrastructuur (sport- en eetzaal, openleercentrum…) rekenen we geen vergoeding 
aan. Ook het deelnemen aan middagactiviteiten of volgen van naschoolse studie en lessen klaviergewenning zijn 
gratis. 
 

Verzekering 
De leerlingen zijn op school en op de weg heen en terug, verzekerd tegen persoonlijke, lichamelijke letsels. We 
raden de ouders echter aan een familiale verzekering tegen materiële schade ten opzichte van derden te nemen. 
 

Internaat 
Het internaat verbonden aan onze school heeft plaats voor een 60-tal leerlingen. De moderne kamers mogen 
door de leerlingen naar eigen smaak ingericht worden zodat de school voor hen ook een beetje “thuis” kan zijn. 
 

De internaatskosten worden over de drie trimesters verdeeld en bedragen op jaarbasis ongeveer 2 850 euro 
(gespreid over 3 trimesters). Deze prijs is een richtprijs. De betaling gebeurt binnen de maand na het ontvangen 
van de rekening. Vanaf 3 kinderen ten laste wordt een vermindering per kind toegestaan. 
 

De inschrijving in het internaat gebeurt voor een volledig schooljaar en is pas definitief na storting van het 
voorschot van 250 euro. Dit voorschot wordt in mindering gebracht bij de betaling van het derde trimester. 
Slechts uitzonderlijk kan een leerling om een gegronde reden in de loop van het jaar het internaat verlaten. Enkel 
in die gevallen kan een deel van het internaatsgeld terugbetaald worden. 
 

De internen kunnen op voorhand hun kamer inrichten. Rond half augustus volgt hiervoor nog een uitnodiging. 
Wie meer informatie wenst, kan altijd contact opnemen met de internaatsbeheerder op het nummer 050 33 19 43 
of via mail internaatsbeheerder@sintjozefbrugge.be.  
 

Eerste schooldagen in het eerste jaar 
Op vrijdag 1 september 2017 komen de nieuwe leerlingen van het eerste jaar 
tegen 8.30 uur naar school. De andere leerlingen zijn dan al naar hun 
klaslokaal en de speelplaats is helemaal voor hen en voor hun klassenleraar.  
Na een kort onthaal op school vertrekken de leerlingen van het eerste jaar 
met de bus voor een kennismakings- en ontmoetingsdag naar Merkenvelde te 
Zedelgem. De hele dag blijven ze er samen met hun klassenleraar om elkaar 
beter te leren kennen. 
 

De tweede schooldag, maandag 4 september 2017, komen de leerlingen tegen 8.15 uur naar school.  
De schooldag staat in teken van de kennismaking met de werking van de school. De voormiddag wordt met de 
klassenleraar doorgebracht om de praktische organisatie van het schoolleven te leren kennen en een wandeling 
door de schoolgebouwen te maken. Na de middag zijn dan de eerste lessen. 
 

Op het einde van de tweede week van september, vrijdag 8 september 2017, is er een sportdag te Jabbeke 
gepland. In een sfeer van ontspanning en sport wordt de basis voor een toffe klasgroep gelegd. 
 

Praktische informatie over de ontmoetingsdag en de sportdag wordt bij het begin van het schooljaar per brief 
meegedeeld. 
 

Heb je het toch nog wat moeilijk om aan al die veranderingen te wennen, dan maak je maar eens een praatje met 
je klassenleraar. Zij/hij zoekt wel naar een oplossing zodat ook jij je zo vlug mogelijk bij ons thuis kunt voelen.  



Hoe bereik je onze school? 
Onze schoolpoort ligt in de rustige verkeersarme Artoisstraat. Langs daar kom je binnen of ga je weg. Alleen de 
internen komen op maandagmorgen binnen langs de poort in de Noordzandstraat. 
 

Met de fiets 
Langs mooi aangelegde fietspaden bereik je de schoolpoort. Je parkeert je fiets in de kelder van het E-gebouw en 
je doet die steeds op slot. Het gebruik van de fietsenstalling is gratis. Zorg dat je fiets met een goed slot 
GESLOTEN is. De poort van de speelplaats blijft tot 18.00 uur open, op woensdag tot 16.00 uur. 
 

Oudere leerlingen kunnen, mits aanvraag via de school van een parkeerkaart, hun fiets in de ondergrondse 
fietsenstalling van ’t Zand plaatsen. 
 

Met de bus 
De bus stopt op het Zand, op een boogscheut van de school. 
Info i.v.m. dienstregelingen: www.delijn.be  
 

Met de trein 
Het station ligt op 10 minuten wandelafstand van de school of je neemt de bus aan het station. 
Info i.v.m. dienstregelingen: www.nmbs.be  
 

Wanneer is de school open? 
 

Tijdens het schooljaar 
Maandag t.e.m. vrijdag: 7.30 – 12.15 uur 
    13.00 – 18.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur) 
 

In de vakantieperiodes 
 

De school is open tijdens de zomervakantie 
- tot en met vrijdag 7 juli 2017 
- vanaf woensdag 16 augustus 2017 
 

Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00 - 12.00 uur 
     14.00 - 17.30 uur 
 
De school is administratief gesloten van maandag 10 juli t.e.m. maandag 14 augustus 2017. 
De school is elke schoolvakantie tijdens het schooljaar gesloten. 
 

Wegwijs in onze school 
Voor een antwoord op een vraag die betrekking heeft op het schoolleven kun je terecht bij  
- de directie van de school   sjh@sintjozefhumaniora.be 
- het onthaal van de school   onthaal@sintjozefhumaniora.be 
 (melden van afwezigheid, leerlingenadministratie,…) 
- het boekenfonds    boekenfonds@sintjozefhumaniora.be 
- de boekhouding en schoolrekeningen boekhouding@sintjozefhumaniora.be 
- de leerlingenbegeleidster   leerlingenbegeleiding@sintjozefhumaniora.be 
 

 

info op 
www.sintjozefhumaniora.be 

www.facebook.com/sintjozefhumaniora 
 

 

  

http://www.delijn.be/
http://www.nmbs.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


