Schooljaar 2021-2022

INFOBROCHURE
Start van het schooljaar: woensdag 1 september 2021.
Wat meebrengen op de eerste schooldag?
schrijfgerei + kladschrift

Boeken en schoolbenodigdheden
De boeken bestelt u zelf (vanaf 21 juni, maar vóór 15 juli) via www.studieshop.be.
De bestelde boeken zullen de eerste schooldag klaarliggen in de klas.
Voor andere schoolbenodigdheden kan je de lijst ‘Schoolbenodigdheden’ raadplegen.

Opbergkastjes
Iedere leerling zorgt zelf voor een hangslot en geeft een reservesleutel (in een envelop met naam,
klas en nummer van het opbergkastje) af op het secretariaat.
De nummers worden de eerste week van het schooljaar verdeeld.

Sportkledij
Gymuitrusting:
- een T-shirt van de school (wordt de eerste week gepast);
- een donkerblauw gymbroekje breng je van thuis mee.

Zwemmen
Op maandag heeft iedereen een fiets nodig om naar het zwembad te fietsen.

Gsm-gebruik is niet toegelaten op school
De Lijn
Raadpleeg de routeplanner op www.delijn.be – ook via onze website middenschoolbeernem.be.

Verzekering
De leerlingen moeten steeds de normale en veiligste weg volgen van en naar school. Een omweg
nemen of blijven hangen plaatst hen buiten de verzekering.

Dagindeling
Alle leerlingen moeten ’s morgens ten laatste om 8.15 uur op school zijn, ’s middags om 13 uur.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.25 – 12 u.
8.25 – 12 u.
8.25 – 12 u.
8.25 – 12 u.
8.25 – 12 u.

13.15 – 16 u.
13.15 – 16.50 u.
13.15 – 16 u.
13.15 – 16 u.

Elke voormiddag pauze van 10.05 – 10.20 uur en in de namiddag van 14.55 – 15.10 uur.

Studie
Er kan studie gevolgd worden op maandag en donderdag van 16 tot 17 uur. De studie start vanaf
maandag 13 september 2021. In de eerste week na de kerst- en paasvakantie is er geen studie.
Studie is niet verplicht, maar wie zich inschrijft, moet aanwezig zijn. Afwezigheden moeten steeds
vooraf schriftelijk gemeld worden aan het secretariaat.

Inhaalstudie of verkorte strafstudie (= werkstudie)
De inhaalstudie of werkstudie vindt plaats op vrijdag van 16 tot 17 uur. Wie een toets moet inhalen
wegens afwezigheid mag naar huis na het indienen van de toets. Wie een verkorte strafstudie heeft
of in de inhaalstudie komt omdat een taak niet in orde was, blijft tot 17 uur.
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Middagmaal
De keuze om op school te blijven over de middag wordt gemaakt bij het begin van het schooljaar. De
leerlingen mogen de school niet verlaten zonder schriftelijke toestemming van de ouders vooraf.
Wie op school blijft, kan een eigen lunchpakket meebrengen of een schoolmaaltijd bestellen:
- een warme maaltijd met soep: € 5
- een belegd broodje: € 3,30
Er is soep te koop (betalen met een bonnetje: € 1).
Het water op tafel is gratis. Je kan ook een flesje frisdrank kopen (betalen met een bonnetje: € 1).
Blikjes of flesjes frisdrank van thuis zijn niet toegelaten. Een flesje water mag wel.

Schoolrekeningen
De rekeningen worden via e-mail verstuurd. Ze kunnen betaald worden via domiciliëring of via een
gewone overschrijving.
De schoolmaaltijden worden maandelijks verrekend.
Verder zijn er nog twee schoolrekeningen per jaar: in december en in juni.

Afwezigheden
Voor korte afwezigheden van maximaal 3 opeenvolgende dagen volstaat het binnenbrengen van een
afwezigheidsbriefje ingevuld en ondertekend door de ouders. Een bericht van de ouders via
Smartschool mag ook. Dit kan men maximaal 4 maal per schooljaar doen. Daarna is altijd een
doktersattest vereist. Een doktersattest is ook vereist bij elke afwezigheid tijdens een
proefwerkenperiode en bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende dagen.

Schoolreglement
Er is een digitale versie beschikbaar op Smartschool en op onze website: middenschoolbeernem.be
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