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INLEIDING

INHOUDSTAFEL

De beslissing is gevallen, je hebt gekozen voor onze middenschool.

Inleiding

Van harte welkom!

1 — Een dag op onze
middenschool

In deze onthaalbrochure vind je allerlei informatie terug over de gang van
zaken in onze school. Geen zorgen als het té veel informatie is. We leggen
je dit tijdens je eerste weken op onze school nog allemaal uit. Ook je ouders
krijgen de kans om in het begin van het schooljaar naar een infoavond te
komen. Ze krijgen te horen hoe wij in deze school te werk gaan en maken
kennis met je klascoach.
Moesten jullie toch nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.
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2e leerjaar

Kerkstraat 4A
3980 Tessenderlo
013 66 22 27

Heilig-Hartlaan 16
3980 Tessenderlo
013 67 02 76
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1 — EEN DAG OP ONZE MIDDENSCHOOL
Hieronder vind je het lessenrooster van een normale schooldag terug:
Lesuur

Start		

Einde

1
8.20u		 9.10u
2
9.10u		10.00u
			 Pauze
3
10.15u		11.05u
4
11.05u		11.55u
			

Middagpauze

5
12.45u		13.35u
6
13.35u		14.25u
			 Pauze
7
14.40u		15.30u
Als je op uitstap gaat of als er bijzondere activiteiten worden gepland, kan
het natuurlijk gebeuren dat je vroeger of later op school wordt verwacht. We
zullen je dit tijdig doorgeven.

Je eerste schooldag

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september 2019.
1ste jaar in campus Kerkstraat
We verwachten de leerlingen van het 1ste jaar om 8.20u op de speelplaats
van de school in campus Kerkstraat. Je hoeft nog geen boeken mee te
brengen. Een tas met je lunchpakket en een pennenzak met schrijfgerei is
voldoende. Bij regenweer voorzie je een regenjas. Draag degelijke schoenen
waarmee je goed kan stappen.
In de loop van de dag maak je kennis met de verschillende gebouwen en
lokalen. In de namiddag leer je de groep kennen voor de oriëntatieweken.
In de loop van de volgende 3 weken worden agenda’s uitgedeeld en uitgelegd, leer je de regels van onze school beter kennen, leer je werken met het
elektronisch platform Smartschool… . Je krijgt natuurlijk ook al les.
Tegen het einde van de derde week delen we de definitieve klasgroepen in.
Op vrijdag 20 september sluiten we af met een gezonde lunch en kennismakingsspelen met je nieuwe klas.
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2de jaar in campus Heilig-Hartlaan
De tweedejaars worden tegen 9u op school verwacht in campus Heilig-Hartlaan (G-blok). Je maakt die dag kennis met het gebouw, je nieuwe klasgenoten en klascoach(es). De eerste schooldag eindigt om 15u. Je mag al enkele
boeken meebrengen, maar je hoeft zeker niet alles in één keer mee te nemen. Je hebt nog geen les. Je lunchpakket en een pennenzak is voldoende.

Middagpauze

Je hebt de keuze om tijdens de middagpauze thuis of in de eetzaal te eten.
Dit geef je bij het begin van het schooljaar door via een formulier dat je krijgt
van het secretariaat.
Als je uitzonderlijk toch buiten de school eet voor een dag, dan verwittigen
je ouders vooraf via telefoon of Smartschool het secretariaat van de campus
waar je les volgt.
Op school is er enkel water te verkrijgen. In de wintermaanden wordt er
verse soep aangeboden, deze kan je aankopen voor 1 euro. Om de afvalberg
te verkleinen, is een brooddoos verplicht en vragen we je om zoveel mogelijk
een herbruikbare drinkfles en koekendoosje te gebruiken.

Afwezig

Als je niet naar school kan komen omdat je bv. ziek bent, dan laten je ouders
dit voor 8.20u weten. Dit doen ze best telefonisch via het nummer van de
campus waar je les volgt of ze sturen een bericht via Smartschool naar het
secretariaat.
Als je 1, 2 of 3 opeenvolgende dagen afwezig bent, is het voldoende
dat je ouders een verklaring ondertekenen.
Dit kunnen jullie maximaal 4 keer per schooljaar doen.
Ben je 4 of meer opeenvolgende dagen afwezig of zit er een weekend
in de periode dat je afwezig bent, dan is een doktersattest nodig. Dit
moet je ook altijd indienen als jullie al 4 keer een verklaring van de
ouders hebben meegegeven.
Als je lang afwezig bent, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan de
klascoach door een bericht te sturen via Smartschool. We bekijken dan
samen met de leerkrachten op welke manier we kunnen helpen door
b.v. je schriften bij te werken, gemiste leerstof uit te leggen…
In het schoolreglement vind je meer uitgebreide informatie terug.
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Afwezig tijdens de examens en schooluitstappen

Trimester 1

Als het om een examendag gaat, bekijken we zo snel mogelijk of het nodig is
dat je het examen op een ander moment maakt en wanneer dit examen dan
doorgaat. Als het over een schooluitstap gaat en je kunt tijdig verwittigen,
hoef je de kosten niet te betalen die op de dag zelf worden gemaakt. De directie kan wel verplichten om een bepaald deel van de kosten te betalen die
over het geheel van de groep werden berekend (bv. busvervoer).

. Vrije dag: woensdag 2 oktober 2019

Als je tijdens de examens of schooluitstappen afwezig bent, is er altijd een
doktersattest nodig. Ook al ben je maar 1 dag ziek.

Afwezig wegens bezoek aan de orthodont, dokter…

We verwachten dat je afspraken zo veel mogelijk buiten de schooluren
maakt. Het kan natuurlijk gebeuren dat je toch tijdens de schooluren een
afspraak hebt bij b.v. een dokter of orthodont. We vragen dat je vooraf op
het secretariaat een briefje binnenbrengt van je ouders. Een secretariaatsmedewerker zal een stempel en vertrekuur noteren in je agenda. Dit laat je aan
je leerkracht zien bij het begin van de betreffende les. Als je na het doktersbezoek terug naar school komt, meld je je opnieuw aan bij het secretariaat en
geef je een doktersbriefje af.

Te laat

Als je te laat bent, meldt de leerkracht dit op Smartschool zodat ook je ouders en het secretariaat op de hoogte zijn. Kom je later toe dan 9.10u, dan
meld je je eerst aan op het secretariaat. Er wordt opgevolgd hoe vaak je te
laat bent. Gebeurt dit regelmatig, dan kan er een sanctie volgen.

Vakantieregeling en vrije dagen

Je vindt hieronder de dagen dat je niet naar school moet komen omwille van
klassenraden en vrije dagen. We sommen ook de schoolvakanties op.
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. Vrije voormiddag voor leerlingen o.w.v. informatieve klassenraden:
donderdagvoormiddag 19 september 2019
. Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 1 november 2019
. Wapenstilstand: maandag 11 november 2019

. Vrije dagen voor leerlingen o.w.v. klassenraden einde trimester:
16 en 17 december 2019
. Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020
Trimester 2
. Pedagogische studiedag: 3 februari 2020

. Krokusvakantie: van 24 tot en met 28 februari 2020

. Vrije dagen voor leerlingen o.w.v. klassenraden einde trimester:
30 en 31 maart 2020
. Paasvakantie: van 6 tot en met 17 april 2020
Trimester 3
. Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
. Vrije dag: woensdag 20 mei 2020

. Hemelvaart en brugdag: 21 en 22 mei 2020
. Pinkstermaandag: 1 juni 2020

. Vrije dagen voor leerlingen o.w.v. van klassenraden einde trimester:
25 en 26 juni 2020
. Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020
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2 — LEERTOOLS EN EVALUATIE
Agenda

De school voorziet voor jou een papieren agenda. Elke leerkracht zal samen
met jou je agenda invullen zodat je een goed overzicht hebt van je huiswerk
en evaluatiemomenten zoals bv. toetsen en taken. We verwachten dat je dagelijks je papieren agenda bij hebt op school, invult en thuis bekijkt.

Smartschool

Naast je agenda op papier, is er een elektronisch leerplatform: Smartschool.
Op Smartschool vind je in een digitale agenda je huiswerk, toetsen en de
onderwerpen van de komende lessen. Leerkrachten gebruiken Smartschool
ook om lesmateriaal, extra oefeningen, oplossingen… te delen. Ook vind je
er informatie over bv. het schoolreglement, infoavonden… .
Wil je de leerkrachten of ander personeel van de school een mail sturen? Dat
kan via Smartschool. Omgekeerd zal de school jou en je ouders regelmatig
een mailtje sturen in verband met activiteiten die eraan komen, wijzigingen
binnen de school… . We verwachten dat je tijdens schooldagen minstens 1
keer per dag je berichten controleert.
Tijdens de eerste weken zullen we je wegwijs maken op Smartschool. Ook je
ouders hebben toegang tot dit platform. We leggen hen alles uit tijdens de
infoavond in het begin van het schooljaar.
Iedereen heeft het recht op rust. We verwachten dus niet dat iedereen op
elk moment bereikbaar is om te antwoorden. Beleefdheid en respect vinden
we ook in digitale communicatie erg belangrijk. Leerkrachten, leerlingen en
ouders houden zich aan onderstaande netiquette om te kunnen werken in
een positieve werksfeer.
. In de mate van het mogelijke streven we ernaar om binnen de drie
dagen te antwoorden of te reageren.
. Van mails en berichten die verstuurd zijn tussen 16u en 8u, veronderstellen we niet dat ze diezelfde avond nog beantwoord worden
. Tijdens werk- of schooldagen volgen we minstens 1 keer per dag onze
digitale communicatie op om betrokken en geïnformeerd te blijven.
. Digitale technologie is een middel en geen doel. Mailen kan, maar
dialoog blijft belangrijk. Een persoonlijk (telefoon)gesprek zorgt vaak
voor een betere communicatie.
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. Stuur nooit berichten als je boos bent. Geef jezelf de tijd om het te
overdenken, vraag bij voorkeur om een persoonlijk gesprek met de
betrokkene(n) i.p.v. een lange mail te sturen.

. Werk/opdrachten/toetsen worden voldoende op voorhand mondeling
op school gecommuniceerd en nooit enkel digitaal. Strakke deadlines
worden vermeden.
. Digitale tools dienen enkel voor informatie over onderwerpen i.v.m.
school of de les.

Leerboeken

1ste leerjaar
Je hoeft op voorhand geen boeken te bestellen. Op 29 augustus haal je de
boeken af. Ze liggen voor je klaar in de G-Blok, Heilig-Hartlaan 16.
Je kan makkelijk parkeren op de gemeentelijke parking in de Weggevoerdenstraat. Van daaruit stap je makkelijk naar de G-blok.
Afhankelijk van de gekozen richting haal je de boeken af op de volgende
uren:
. 9.00u: alle leerlingen van Klassiek Verkennend
. 9.30u: de leerlingen van Ruim Verkennend met beginletters familienaam A
t.e.m. M
. 10.00u: de leerlingen van Ruim Verkennend met beginletters familienaam
N t.e.m. Z
. 10.30u: alle leerlingen van Praktisch Verkennend
2de leerjaar
Het bestellen of afhalen van de boeken is verschillend voor de leerlingen van
THHI en PiusX omdat we daar de regeling van het voorgaande schooljaar
aanhouden.
De leerlingen van het 2de leerjaar die een richting van PiusX volgen, bestellen hun boeken via Iddink. Deze boeken worden thuis geleverd.
De leerlingen van het 2de leerjaar die een richting van THHI volgen, halen op
29 augustus hun boeken af. Ze liggen klaar in de G-Blok, Heilig-Hartlaan 16.
Je kan makkelijk parkeren op de gemeentelijke parking in de Weggevoerdenstraat. Van daaruit stap je makkelijk naar de G-blok.
Afhankelijk van de gekozen richting haal je de boeken af op de volgende
uren:
. 11.00u: alle leerlingen van het 2de jaar A van het THHI
(2IWEM, 2ME en 2GCM)
. 11.30u: de leerlingen van het 2de jaar B van het THHI
(2BVL)
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Evaluatie

Af en toe moeten we nagaan wat je al geleerd hebt en of je alles begrepen
hebt. Je zult daarom regelmatig een toets of taak krijgen en voor bepaalde
vakken in het tweede jaar ook een examen. De leerkrachten leggen dit in de
les nog allemaal uit.
Je cijfers met woordje uitleg van de leerkrachten kun je altijd opvolgen via
Skore op Smartschool. Vier keer per jaar krijg je een rapport op papier: de
dag voor de herfst-, kerst- en paasvakantie en op het einde van het schooljaar. Je ouders en jij kunnen dit rapport ook digitaal bekijken. Bij elk rapport
is er een oudercontact en een leerlingencontact om de voorbije periode te
bespreken.
Naast feedback in cijfers krijg je ook feedback met woorden. Zo durven we
samen groeien naar een bredere kijk op onszelf en ons leren. Op school moet
je de kans krijgen om te leren uit fouten. Of het nu gaat om het leren van
theorie of het maken van praktische oefeningen… niemand leert bij zonder
fouten te maken.
Ik kan het niet, wordt voortaan ik kan het NOG niet. Daarvoor moeten we uit
onze comfortzone durven komen en uitdagingen aangaan. Hierover denken
we op regelmatige tijdstippen na in onze groeimap die je in het begin van
het schooljaar krijgt. Bekijk en bespreek dit regelmatig met je ouders. We
vinden het even belangrijk als cijfers.

Studeren op school tijdens de examenperiode

In het eerste jaar heb je nog geen examens. De examens van de tweedejaars
gaan altijd in de voormiddag door. Samen met je ouders kan je kiezen om
na het proefwerk thuis te studeren of op school tot 15.30u. Je ouders moeten dit bij het begin van het schooljaar doorgeven. Als je dit in de loop van
het schooljaar wil aanpassen, moeten je ouders dit schriftelijk aan de school
doorgeven.

3 — HIER ZORGEN WE VOOR MEKAAR
Klasgenoten en klascoach

Bij het begin van het schooljaar maken we tijd om elkaar te leren kennen. We
willen dat iedereen elkaar met respect behandelt en ervoor zorgt dat iedereen zich goed kan voelen op school.
Elke klas krijgt 1 of 2 klascoaches. Meestal is dit de leerkracht die veel uren
in je klas lesgeeft. Als je hulp nodig hebt of met zorgen zit, stap je in de
eerste plaats naar je klascoach. Gaat het over een vraag in verband met een
bepaald vak, dan staan vakleerkrachten voor je klaar. Als jullie samen geen
oplossing kunnen vinden, kunnen jullie de hulp van de begeleiding vragen.

Oudercontacten, leerlingencontacten en infoavonden

Regelmatig organiseren we ouder- en leerlingencontacten. De klascoach
nodigt jullie uit voor een persoonlijk gesprek. We vinden het erg belangrijk
om hiervoor tijd te maken. De leerlingencontacten zijn verplicht. Ook aan je
ouders vragen we om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op de ouderavonden.
De infoavonden zijn vooral voor je ouders bestemd. We kozen enkele interessante onderwerpen uit waarover jullie tijdens de lessen ook leerden. We
raden alle ouders aan om aanwezig te zijn. Je wordt vooraf hiervan per mail
op de hoogte gebracht.
Reserveer alvast de onderstaande momenten in jullie agenda:

. donderdag 12 september 2019:
Infoavond en kennismaking met de klascoaches voor de ouders van
het 2de jaar
. dinsdag 24 september 2019:
Infoavond ouders en kennismaking met de klascoaches voor de
ouders van het 1ste jaar.

. maandag 14 oktober 2019:
Infoavond ‘Leren. Hoe? Zo!’ door leerexpert Tommy Opgenhaffen
. donderdag 24 oktober 2019:
Oudercontact met de klascoach(es)

. dinsdag 26 november 2019:
Infoavond ‘Zelfvertrouwen en growth mindset’
door Véronique Janssens van Teach – Learn - Grow
. donderdag 19 december 2019:
Oudercontact met de klascoach(es)
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. vrijdag 20 december 2019:
Leerlingencontact met de klascoach(es)
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. maandag 16 maart 2020:
Infoavond studiekeuze voor de leerlingen en ouders van het 2de jaar
(info over het 3de jaar)

. dinsdag 17 maart 2020:
Infoavond studiekeuze voor de leerlingen en ouders van het 1ste jaar
(info over het 2de jaar)
. donderdag 2 april 2020:
Oudercontact met de klascoach(es)

. vrijdag 3 april 2020:
Leerlingencontact met de klascoach(es)
. maandag 29 juni 2020:
Oudercontact met de klascoach(es)

. dinsdag 30 juni 2020:
Leerlingencontact met de klascoach(es)

Klassenraad

Alle leerkrachten van je klas komen samen in een klassenraad, meestal gebeurt dit vlak voor een rapport en oudercontact. Er wordt niet alleen gekeken naar je evolutie en je resultaten, maar ook je houding, je gedrag, of je je
goed voelt, je studiekeuze… wordt besproken.
Een extra klassenraad kan samengeroepen worden wanneer er problemen
opduiken. Dat kan bv. gaan over een leerling die lang ziek is, een nieuwe
leerling, maar ook over een klas die heel rumoerig is, een klas waarin gepest
wordt… . Al je leerkrachten denken samen met jou, je ouders, de directie en
iemand van de begeleiding na over mogelijke oplossingen.

CLB

Onze school werkt nauw samen met het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) van Diest-Tessenderlo. Meer info vind je op
www.clbdiesttess.be.
Samen zoeken we naar een manier om leerlingen te helpen of te
begeleiden. Je kan met hen een afspraak maken op school via de
begeleiding.
Wil je liever buiten de school een afspraak maken met het CLB?
Ze zijn te bereiken op 013 31 27 29 of infosecundair@clbdiesttess.be.

Oudercomité

Onze scholen hadden al jaren een goed werkend oudercomité. Zij
werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen de school en ouders.
Als je ouders wensen, ideeën of moeilijkheden hebben die ze niet
rechtstreeks met de directie of leerkrachten willen bespreken, kan het
oudercomité een tussenpersoon zijn. De oudercomités van Pius X en
THHI werken voortaan samen. Wens je zelf aan te sluiten? Neem zeker
contact op met onderstaande personen.
Contactpersonen:
Yves Put
David Hufkens

yves.put@telenet.be
0468 12 83 99
hufkens.david1@gmail.com 0473 54 09 07

Begeleiding

We willen dat je je thuis voelt bij ons op school. Als dat niet zo goed lukt, kan
je in de eerste plaats terecht bij je klasgenoten, klascoaches, je vakleraars en
secretariaatsmedewerkers. Zij kunnen je heel vaak erg goed helpen. Als jij
dat wil, spreekt je leerkracht de begeleidingsdienst hierover aan en maken ze
een afspraak met jou. Je kan ook zelf een afspraak vragen via Smartschool.
Tijdens zo’n gesprek denken zorgcoördinatoren mee over wat je nog zou
kunnen helpen. In de eerste plaats praten ze met jou. Als het nodig is, spreken ze met je ouders. In beide campussen zijn er gesprekslokalen voorzien.
De begeleiders, Annemie Gielen en Geert Deboutte, zijn via Smartschool te
bereiken.
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4 — WIE IS WIE?

— Het lerarenteam van de eerste graad

— Secretariaat campus Kerkstraat

Natalie Meynen, Nadia Vanherle en Assi Amanatidis
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— Secretariaat campus Heilig-Hartlaan

Wen Ceglowski, Marleen Schroven en Carina Bens

— Begeleiding

Geert Deboutte en Annemie Gielen

— Directie en beleidsondersteuning

Anne Mariën, Marijke Vandeweyer en Cathérine Cuypers
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5 — REGELS VAN HET HUIS
Schoolreglement

Het schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het legt uitgebreid uit
wat jij en je ouders van ons kunnen verwachten, maar ook wat de school van
jou en je ouders verwacht. Als je ingeschreven bent, betekent dit dat je
akkoord gaat met het schoolreglement. Het is dus de moeite om het eens
door te lezen. Je kan de laatste versie op onze website terugvinden.

Belsignaal

Er zijn twee belsignalen bij het begin van de lessen. Bij het eerste belsignaal
vertrekken leerkrachten en leerlingen naar de rij, bij het tweede belsignaal
gaan de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht in stilte naar de
klas.

Gangen

Om het overzicht te behouden, kun je niet in de gangen blijven rondhangen
tijdens de pauzes. Als de bel gegaan is voor een pauze, ga je dus naar de
speelplaats of de eetzaal. Je kan enkel tijdens het begin van de middagpauze naar je locker om je boterhammen te gaan halen. Tegen het einde van
de middagpauze kan je je boeken gaan halen. De rest van de middagpauze
ben je op de speelplaats en hang je niet rond in de gangen.

Gsm, camera en andere elektronische apparatuur

Je mag op school je gsm of andere elektronische apparatuur niet gebruiken
tenzij met toestemming van de leerkracht. We willen dat er genoeg tijd en
ruimte is om te praten met elkaar, te lachen, te sporten… We vinden het
belangrijk dat je je hoofd kan leeg maken.
Je zet je gsm op vliegtuigstand van zodra je de schoolpoort binnenkomt.
Ook tijdens pauzes mag je gsm dus niet gebruikt worden en bewaar je hem
in je boekentas of locker. Wie zich niet houdt aan deze regel, moet zijn gsm
afgeven voor de rest van de dag. Gebeurt dit regelmatig, dan wordt dit verder opgevolgd.
Enkel als je leerkracht tijdens de les toestemming geeft, mag je je gsm gebruiken voor bijvoorbeeld een opdracht.
Je gsm meenemen naar school gebeurt op eigen risico. Als je gsm stuk gaat
of andere schade oploopt, wordt dit niet gedekt door de schoolverzekering.

Kledij
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De mode verandert continu. Je mag natuurlijk kleding aantrekken waarin je je
goed voelt. We verwachten alleen dat je erop gekleed bent om les te volgen.
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Je doet bv. geen strandkledij aan om les te volgen, je zet je hoofddeksel af
als je in het gebouw komt, je draagt geen rokje om te turnen… . Als we vinden dat je kleding ongepast is, zullen we je hierop aanspreken.
Bij lichamelijke opvoeding draag je het afgesproken turnuniform. Leerlingen
van het 1ste jaar en nieuwe leerlingen in het 2de jaar dragen een volledig wit
t-shirt met een donkerblauw of zwart shortje en loopschoenen met kleurvaste
zool. Je koopt het turnuniform zelf aan. Leerlingen van het 2de jaar gebruiken het uniform van het vorige schooljaar.

Eten en drinken

Op onze school houden we van een gezonde levensstijl. Als tussendoortje
is het verstandig om regelmatig fruit te eten en zoveel mogelijk water te
drinken.
In de automaten zit daarom enkel water. Je ouders beslissen of je van thuis
frisdrank of een koek mag meebrengen. Chips, kauwgom en snoep zijn niet
toegelaten. Ook pepdrankjes zoals Red Bull e.d. zijn verboden.
Je kan enkel in de eetzaal en op de speelplaats eten en drinken. We laten dit
niet toe in de rest van het gebouw. In overleg met de leerkracht mag je wel
een slokje water drinken tijdens de les. Zorg ervoor dat je de les niet stoort.

Milieu en netheid

. L.O.-uniform (enkel voor eerstejaars, de tweedejaars dragen hun
uniform van vorig jaar):
- een witte t-shirt
- een donkerblauwe of zwarte short (of legging tot op de knie)
- kleurvaste sportschoenen

. Een pennenzak met schrijfgerei:
- rode, groene, blauwe, zwarte pen
- een potlood, gom en slijper
- enkele kleurpotloden
- een markeerstift
- een lijmstift
- een geodriehoek
. Een degelijke rugzak of boekentas

. Een Nederlands pocketwoordenboek (Van Dale of Prisma)*
. Een rekentoestel van het merk Texas type TI-30XB*

*Het rekentoestel en het pocketwoordenboek kunnen via de school gekocht worden.
De leerkrachten zullen bij het begin van het schooljaar de bestelling noteren.
Je mag het ook zelf kopen of één gebruiken dat thuis nog ligt.

In de loop van de eerste weken zullen de vakleerkrachten vertellen welke
ringmappen je best koopt. Je hoeft zeker niet alles nieuw te halen.
Ringmappen die nog bruikbaar zijn, mag je gerust meebrengen.

De school wordt regelmatig gepoetst, maar we rekenen op jou om je steentje bij te dragen. Je gebruikt natuurlijk de vuilnisbakken die overal op school
terug te vinden zijn. In de klas spreek je een beurtrol af voor het opruimen
van de klas.

Wat ligt er op school voor je klaar?

Toiletbezoek

Je gaat naar het toilet tijdens de pauzes. We verwachten dat je twee lesuren
in de klas kan zitten zonder dat je naar het toilet moet. Tussen twee lesuren
of tijdens de lessen kan het enkel als je je bv. ziek voelt. De leerkracht kan dit
in je agenda noteren als hij vindt dat het te vaak voorvalt.
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Waavoor moet je zelf nog zorgen?

Een proper milieu begint bij onszelf. Daarom verplichten we op school het
gebruik van een brooddoos en drinkbus. Probeer zo veel mogelijk verpakkingen van koekjes e.d. te vermijden.

Elke week wordt er in de school een opruimklas aangeduid. Deze klas is
gedurende een week verantwoordelijk voor het opruimen van de eetzaal en
de speelplaats.

—

6 — PRAKTISCH

. een schoolagenda
. een postmap

. een ringmap voor de groeimap
De kosten hiervoor komen in de loop van het schooljaar op de schoolfactuur.

Mediatheek

Op onze school kan je op beide campussen enkele keren per week tijdens
de middagpauze naar de mediatheek. Je kan hier terecht voor het lenen van
een boek of het gebruik van de computer. Dat is erg handig als je samen
een taak moet maken. Gamen is niet toegelaten. We verwachten dat je de
regels opvolgt die ophangen in de ICT–klas. Eten en drinken is in deze ruimte
niet toegelaten. Draag zorg voor de geleende boeken, wanneer je een boek
kwijtspeelt of niet inlevert, moet je de kosten vergoeden.
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Wist je trouwens dat je na de schooluren ook in de bibliotheek van Tessenderlo terecht kan om samen te werken aan een taak of om gebruik te maken
van de computer? Je vindt hun openingsuren op www.tessenderlo.bibliotheek.be en bent er van harte welkom.

Verplaatsingen lichamelijke opvoeding

Vaak verplaatsen we ons voor de lessen lichamelijke opvoeding met de fiets.
Gebruik hiervoor liefst je eigen fiets. De school heeft een aantal fietsen die
je kan gebruiken. Die fietsen zijn eigendom van de school. Als je deze fiets
beschadigt, kan de school de herstelling ervan op je rekening zetten.
Als je nog niet zo vlot met de fiets kan rijden, laat je dit liefst zo snel mogelijk
weten aan je klascoach of de begeleiding. Het is beter om hierover eerlijk te
zijn, zodat we je kunnen helpen. We willen immers dat iedereen zich veilig
kan verplaatsen.

Fietsenstalling

Onze school heeft een fietsenstalling. De school is niet verantwoordelijk voor
schade aan of diefstal van fietsen. Het is niet mogelijk om de stalling continu
in het oog te houden. Zorg dus voor een goed slot en sluit je fiets altijd af.

Lockers

Je krijgt een locker op school. Dit kastje kan je het hele jaar door gebruiken
om je boeken in te leggen, je gsm, je turnzak… . Sommige lockers werken
met een sleutel van de school. Als je dit sleuteltje verliest, kan je op het
secretariaat een nieuw aanvragen tegen betaling. Andere lockers werken met
een hangslot dat je zelf meebrengt.
Je kunt enkel tijdens de speeltijd materiaal uit je locker nemen. Dit wil
zeggen dat je voor minstens twee lesuren je lesmateriaal uit de locker haalt.

Gevonden voorwerpen

Elk jaar blijven op school heel wat voorwerpen liggen: sjaals, jassen, handschoenen, brooddozen, sportschoenen, horloges… Neem gerust contact op
met het secretariaat als je iets verloren bent of kom tijdens het oudercontact
eens een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen. Misschien hebben wij
het al gevonden.

Verzekering en schade
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Je bent als leerling verzekerd voor lichamelijke letsels bij ongevallen op weg
naar en van school. Ook ongevallen binnen de school en op de speelplaats
zijn verzekerd. Wanneer je je fiets hebt weggezet, ga je onmiddellijk naar de
speelplaats. Je bent niet verzekerd als je dan nog even de school verlaat.
Je bent echter nooit verzekerd voor stoffelijke schade, dit betekent voor
schade die jij aanbrengt aan bv. het gebouw of aan materialen. Denk aan een

21

—

ruit die sneuvelt, een machine die stuk is... . De school zal dit enkel betalen
wanneer de schade per ongeluk is gebeurd. Maar als jij onvoorzichtig was of
bewust de schade hebt toegebracht, zullen we je ouders de rekening doorsturen. Dat kan al snel over grote bedragen gaan. Het is daarom best dat je
ouders in zo’n situaties kunnen terugvallen op een familiale verzekering.

Kosten

Naar school gaan kost geld. Je moet handboeken aankopen, je hebt
materiaal nodig zoals kaften en een rekenmachine, je moet een bus en
toegangsgeld betalen als we op uitstap gaan… . We proberen de kosten
voor iedereen zo laag mogelijk te houden en te verdelen over het schooljaar.
Je krijgt 5 keer per schooljaar een rekening.
Als jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie altijd
contact opnemen met de school.

t

Hoe bereik je de ingang van onze school?
straa

Je ouders kunnen een afspraak maken met de Sociale Dienst op het
telefoonnummer 013 67 02 76. De gesprekken gaan door op:
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2e leerjaar
CAMPUS HEILIG-HARTLAAN
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ingang via Kerkstraat —

Statio

t

Onze school maakt deel uit van XIU, een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor
meer verkeersveiligheid bij jongeren. Samen met XIU (“ik zie u”) proberen wij
de zichtbaarheid van onze leerlingen op de fiets te verbeteren. Kom je met
de fiets naar school, draag dan bij voorkeur fluoriserende kledij en een helm.

ingang

1e leerjaar
CAMPUS KERKSTRAAT

rstraa
Dieste

Bewegen is gezond, kom bij voorkeur met de fiets naar school. Als dit onmogelijk is, kan je de school vlot bereiken met de bus. Voor eerstejaars is er een
gratis proefabonnement van De Lijn voor de maand september. Meer info
over de busregeling en een busabonnement vind je op de site van de Lijn.

esen

Bereikbaarheid

Ke

. dinsdag 10 september 2019 van 19u-21u (campus Kerkstraat)

Eersels

. dinsdag 3 september 2019 van 19u-21u (campus Heilig-Hartlaan)

. donderdag 12 september 2019 van 19u-21u (campus Heilig-Hartlaan)

Steendri

. maandag 2 september 2019 van 19u-21u (campus Heilig-Hartlaan)

Heilig
-H

In onze school bestaat er een Sociale Dienst. Deze probeert leerlingen te
helpen bij wie het thuis financieel niet zo goed gaat. De hulp bestaat uit een
gedeeltelijke of volledige betaling van de schoolrekening. Via een vertrouwelijk intakegesprek probeert de Sociale Dienst meer inzicht te krijgen in elke
concrete situatie.

Neer

Sociale dienst

Lichtveld
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1e leerjaar

CAMPUS KERKSTRAAT

Kerkstraat 4A — 3980 Tessenderlo
013 66 22 27
2e leerjaar

CAMPUS HEILIG-HARTLAAN

Heilig-Hartlaan 16 — 3980 Tessenderlo
013 67 02 76

info@samendurvengroeien.be
www.samendurvengroeien.be

In samenwerking met:
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