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PRAKTISCHE INFORMATIE
voor het schooljaar 2021–2022
Schoolkalender 2021-2022
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Eerste trimester
- woensdag 1 september 2021
- woensdag 8 september 2021
- donderdag 28 oktober 2021
- maandag 1 t.e.m.
vrijdag 5 november 2021
- donderdag 11 november 2021
- vrijdag 12 november 2021
- donderdag 23 december 2021
- maandag 27 december 2021 t.e.m.
vrijdag 7 januari 2022

start schooljaar 2021-2022
infoavond om 19.30 uur voor ouders over het gebruik van
Smartschool en Click4food (Moneysafe)
oudercontact
herfstvakantie
Wapenstilstand
facultatieve vrije dag
oudercontact
kerstvakantie

Tweede trimester
- maandag 7 januari 2022
- maandag 7 februari 2022
- maandag 28 februari 15 t.e.m.
vrijdag 4 maart 2022
- vrijdag 1 april 2022
- maandag 4 t.e.m. vrijdag 15 april 2022
- maandag 18 april 2022

start tweede trimester
pedagogische studiedag
krokusvakantie
oudercontact
paasvakantie
paasmaandag

Derde trimester
-

dinsdag 19 april 2022
zondag 1 mei 2022
week van 9 mei 2022
donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
donderdag 23 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
donderdag 30 juni 2022

start derde trimester
Feest van de Arbeid
sport- en excursiedagen in 2de en 3de graad
O.-L.-H.-Hemelvaart
vrije dag
pinkstermaandag
laatste proefwerkdag
oudercontact
laatste schooldag

Verloop van een schooldag
Schoolsysteem
Vijfdagenweek met vrije woensdagmiddag.

Dagindeling
De school is vanaf 7.30 uur open. Tegen 8.15 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.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Eerste belsignaal:

8.17 uur

8.17 uur

8.17 uur

8.17 uur

8.17 uur

Tweede belsignaal: begin les 1
Belsignaal: einde les 1

8.21 uur
9.11 uur

8.21 uur
9.11 uur

8.21 uur
9.11 uur

8.21 uur
9.11 uur

8.21 uur
9.11 uur

Begin les 2
Belsignaal: einde les 2

9.13 uur
10.03 uur

9.13 uur
10.03 uur

9.13 uur
10.03 uur

9.13 uur
10.03 uur

9.13 uur
10.03 uur

Speeltijd op de speelplaats (12’)
Belsignaal: einde speeltijd

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

Begin les 3
Belsignaal: einde les 3

10.18 uur
11.08 uur

10.18 uur
11.08 uur

10.18 uur
11.08 uur

10.18 uur
11.08 uur

10.18 uur
11.08 uur

Begin les 4
Belsignaal: einde les 4

11.10 uur
12.00 uur

11.10 uur
12.00 uur

11.10 uur
12.00 uur

11.10 uur
12.00 uur

11.10 uur
12.00 uur

Begin M-uur in het 4de en 5de jaar (i.p.v. les 5)
Belsignaal: einde M-uur (4de en 5de jaar)
→ middagpauze tot einde les 5

12.02 uur

12.02 uur

12.52 uur

12.52 uur

Middagpauze
Eerste belsignaal

13.15 uur

13.04 uur

13.04 uur

13.15 uur

Tweede belsignaal: begin les 5
Belsignaal: einde les 5

13.21 uur
14.11 uur

13.08 uur
13.58 uur

13.08 uur
13.58 uur

13.21 uur
14.11 uur

Begin les 6
Belsignaal: einde les 6

14.13 uur
15.03 uur

14.00 uur
14.50 uur

14.00 uur
14.50 uur

14.13 uur
15.03 uur

Speeltijd op de speelplaats (12’)
Belsignaal: einde speeltijd

15.02 uur

15.02 uur

Begin les 7
Belsignaal: einde les 7

15.05 uur
15.55 uur

15.05 uur
15.55 uur

Begin les 8
Belsignaal einde les 8

15.55 uur
16.45 uur

15.55 uur
16.45 uur

16.58 uur

16.58 uur

Belsignaal avondstudie

15.18 uur

15.05 uur
15.55 uur

16.08 uur

Op maandag eindigen voor alle leerjaren de lessen om 15.03 uur. Het vroege einduur op maandag geeft de
leerlingen de kans om het schoolwerk voor de rest van de week voor te bereiden. Daarnaast is dit ook een
moment waarop leerlingen op school kunnen blijven om taken te maken in een computerlokaal, af te spreken
voor een groepswerk met medeleerlingen of om deel te nemen aan vergaderingen ter voorbereiding van
activiteiten.

Studie op school
Er is na de lestijd avondstudie op maandag en vrijdag tot 17.30 uur en op dinsdag en donderdag tot 18.00 uur. Zit
je niet graag alleen op je kamer of kun je het moeilijk opbrengen om met je huiswerk te beginnen dan kun je in de
avondstudie blijven. Er is een afzonderlijke studie voor leerlingen van het eerste jaar/de eerste graad. 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
Leerlingen van het eerste t.e.m. vijfde 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 een warme maaltijd nemen in het zelfbedieningsrestaurant in het Sint-Jozefsinstituut Handel en
Toerisme in de Zilverstraat;
- je kunt een belegd broodje samenstellen of een koude pasta nemen 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 of een vegetarische schotel, een groentebuffet, verse soep en een rijk assortiment desserts. In alle
gevallen streven wij naar voedzame en gevarieerde voeding tegen een aantrekkelijke prijs.
Aanbod:*
WARME DAGSCHOTEL
- vlees, vis of gevogelte
- koude en warme groenten à volonté
- aardappelen, rijst, pasta, frietjes of brood
VEGETARISCHE DAGSCHOTEL (op bestelling)
SOEP
- dagverse soep
- broodje bij soep met boterportie
ASSORTIMENT VAN NAGERECHTEN
- vers fruit
- verpakte desserts of zuivel producten
- vers bereide nagerechten (vanillepudding, flan,…),
drooggebak, verse fruitsla, …

4,75 EUR

4,75 EUR
0,60 EUR
0,60 EUR
0,70 EUR
1,00 EUR
1,20 EUR

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

3,75 EUR

KOUDE PASTA (tijdens de zomermaanden)

3,75 EUR

* Prijzen schooljaar 2020-2021. 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 ofwel
1) een bedrag over te schrijven naar het rekeningnummer BE81 7380 3867 4124 en BIC KREDBEBB van de vzw
Karel de Goede met de persoonlijke gestructureerde mededeling +++***/****/*****+++.
2) een bedrag online op te laden via de Click4foodapplicatie.
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.
- 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 in geval 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.

Schoolboekenfonds
Onze school organiseert een boekenfonds: alle leer- en werkboeken kunnen op school gehuurd en/of gekocht
worden.
Medio juni 2021 (of bij inschrijving) krijg je een boekenlijst. Deze boekenlijst is een overzicht welke hand- en
werkboeken je in een bepaalde studierichting nodig hebt. Wij maken op school voor jou een boekenpakket dat je
op het einde van de zomervakantie komt ophalen. Je hoeft geen bestelling door te geven. Indien je bepaalde
titels niet wenst te huren of aan te kopen via de school, kun je dit bij het afhalen van de boeken ter plaatse
regelen. De boekenlijst vermeldt de prijs zodat je weet hoeveel geld je moet voorzien bij het ophalen van de
boeken.
Voor het gebruik van huurboeken gelden volgende richtlijnen:
- je bent verplicht om alle huurboeken te kaften;
- je naam te noteren op het etiket (zie binnenkant kaft);
- de huurboeken netjes te houden;
- geen aantekeningen te maken in de boeken;
- beschadigde of verloren huurboeken te vergoeden;
- op het einde van het schooljaar de huurboeken terug in te leveren.
Het afhalen van de boekenpakketten vindt volgens onderstaande planning plaats:
6de jaar
5de jaar
(inclusief nieuwe leerlingen)
4de jaar
(inclusief nieuwe leerlingen)
3de jaar
(niet voor nieuwe leerlingen)
3de jaar
nieuwe leerlingen
2de jaar
(inclusief nieuwe leerlingen)
1ste jaar

vrijdag 27 augustus 2021

tussen 9.30 en 12.15 uur

donderdag 26 augustus 2021

tussen 9.30 en 12.15 uur

donderdag 26 augustus 2021

tussen 15.30 en 18.15 uur

vrijdag 27 augustus 2021

tussen 9.30 en 12.15 uur

vrijdag 27 augustus 2021

tussen 18.00 en 19.00 uur
voor of na het onthaalmoment bij klassenleraar

donderdag 26 augustus 2021

tussen 15.30 en 18.15 uur

vrijdag 27 augustus 2021

tussen 15.30 en 18.30 uur
voor of na het onthaalmoment bij klassenleraar

Wie een broer of zus heeft in een ander leerjaar, mag de boeken op een zelfde moment afhalen.
Bij afhaling van de boeken:
- voor de leerlingen van het tweede tot en met zesde jaar wordt het verschuldigd bedrag contant betaald, bij
voorkeur met bancontact;
- voor de leerlingen van het eerste jaar wordt het pakket onder begeleiding gecontroleerd en eventuele niet
genomen boeken geschrapt. Aan de hand van deze lijst wordt door de boekhouding een schoolfactuur
opgemaakt die je begin september ontvangt en via overschrijving betaalt.

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 II-T 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.
Een kastje huren kost 12,00 euro (4,00 euro per trimester).
De kastjes zijn voorzien van een cijfer- of sleutelslot.

Smartschool
In onze school gebruiken we het digitale communicatie- en leerplatform
Smartschool. Dit elektronisch platform bevordert de communicatie
tussen leerlingen en leerkrachten, tussen ouders en school. Iedere
leerling bezit een gebruikersnaam en wachtwoord. We verwachten van
de leerlingen dat ze dagelijks Smartschool raadplegen en kennisnemen
van de berichten.
Ook voor de communicatie met ouders wordt Smartschool intens gebruikt. Ouders beschikken over een
gebruikersnaam en eigen wachtwoord om als een co-account van de leerling in het platform in te loggen.
Alle correspondentie vanuit de school naar ouders (en leerlingen) verloopt digitaal via Smartschool. Daarnaast
willen we papieren inschrijfstrookjes vermijden en maken we gebruik van digitale inschrijfformulieren. Verder kan
je als ouder op een digitale manier de resultaten van je zoon of dochter in het puntenboek raadplegen, de
schoolagenda met taken en toetsen consulteren en verslaggeving bestemd voor ouders en leerlingen nalezen.

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 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 vrijdag 27 augustus 2021 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 op donderdag 26 augustus 2021.

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 24 september 2021 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.

Eerste schooldagen in het eerste jaar
Op woensdag 1 september 2021 komen de nieuwe leerlingen van het eerste
jaar tegen 8.30 uur naar school. Deze eerste 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.
De tweede schooldag, donderdag 2 september 2021, komen de leerlingen tegen 8.30 uur naar school.
Na een kort onthaal op school vertrekken de leerlingen van het eerste jaar met de bus voor een kennismakingsen ontmoetingsdag naar Merkenvelde te Zedelgem. De hele dag blijven ze er samen met hun klassenleraar om
elkaar beter te leren kennen.
Vrijdag 3 september 2021 zijn dan de eerste lessen. De leerlingen zijn op school aanwezig tegen 8.15 uur.
Op het einde van de tweede week van september, vrijdag 10 september 2021, is er een sportdag te Jabbeke
gepland. In een sfeer van ontspanning en sport wordt verder 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.

Schoolrekening
Op het einde van de eerste periode en 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.

Schoolverzekering
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.

Wanneer is de school open?
Tijdens het schooljaar
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

7.30 – 18.00 uur
7.30 – 18.00 uur
7.30 – 16.00 uur
7.30 – 18.00 uur
7.30 – 17.30 uur

In de vakantieperiodes
De school is open tijdens de zomervakantie
- tot en met dinsdag 6 juli 2021
- vanaf maandag 16 augustus 2021
Maandag t.e.m. vrijdag:

8.30 - 12.30 uur
13.30 - 17.30 uur

De school is administratief gesloten van woensdag 7 juli t.e.m. vrijdag 13 augustus 2021.
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 leerlingenbegeleiding
leerlingenbegeleiding@sintjozefhumaniora.be

Mei 2021

