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Alvast wat 

praktische 

informatie 
 

 

Gelieve volgende documenten zo vlug mogelijk binnen te brengen op het secretariaat: 

 kopie identiteitskaart / SIS-kaart 

 kopie rapport 

 BaSO-fiche (voor inschrijvingen in het 1e jaar) 

 getuigschrift lager onderwijs (voor inschrijvingen in het 1e jaar) 

 oriënteringsattest 

 attest(en) bestemd voor vraag naar extra zorg 

 

 

Wij vragen u als school om ons deze informatie te bezorgen zodat 

wij uw kind optimaal kunnen ondersteunen en begeleiden. Indien u ervoor kiest om bepaalde 

informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan 

de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen die 

voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was. 
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 1 Bestellen van boeken  

Onze school werkt samen met voor de bestelling en levering van 

schoolboeken. Dit wil zeggen dat de school zelf geen boeken verkoopt of verhuurt aan de 

leerlingen en dat u zelf de boeken online bestelt via www.studieshop.be. U betaalt dan 

rechtstreeks aan Studieshop. De boeken worden thuis of in een afhaalpunt geleverd.  Het staat u 

evenwel vrij een andere boekhandel te kiezen. We raden wel aan om de boeken tijdig - vanaf 29 

juni - te bestellen zodat uw zoon/dochter bij de start van het schooljaar over zijn/haar boeken 

beschikt. Hebt u hulp nodig bij het bestellen? Via volgende link vindt u handleidingen die u stap-

voor-stap meenemen bij het bestelproces: https://www.studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen 

 

Indien het moeilijk is de schoolboekenrekening te betalen, dan dient u zich tot Studieshop.be te 

richten voor een mogelijk afbetalingsplan. 

 

2 Schoolrekening 

U zal eind januari een eerste schoolrekening ontvangen per post. De eindafrekening volgt eind mei 

of begin juni. U kunt deze rekeningen betalen via overschrijving of via domiciliëring. 

Als u het moeilijk heeft om de schoolrekening te betalen, kunt u contact opnemen met de directie. 

We verzekeren u uiteraard een discrete behandeling van uw vraag. We zoeken dan samen naar een 

oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen. 

 

3 UiTPAS met kansentarief 

Elke ouder met een beperkt inkomen en kinderen die naar school gaan in Groot-Ninove heeft recht 

op een UiTPAS met kansen. Deze pas geeft alle leerlingen de kans om deel te nemen aan de 

activiteiten die de school organiseert en te genieten van sport en cultuur. De school, het OCMW of 

vzw Teledienst betalen dan een deel van de kostprijs van de activiteit.  

De pas kan aangevraagd worden via: 

▪ Teledienst Ninove: Maak hiervoor een afspraak met Nele Striegel via 054 32 24 54 of via 

nele.striegel@teledienst-ninove.be. 

▪ het Sociaal Huis: Maak hiervoor een afspraak via 054 50 50 50. 

Leerlingen die informatie wensen over de UiTPAS met kansentarief, kunnen op onze school terecht 

bij mevrouw Cindy Hauters, verantwoordelijke rekeningen HCSON. 

 

4 Schoolreglement 

U kan het schoolreglement raadplegen op de website van de school en op Smartschool. De 

inschrijving op onze school houdt in dat zowel u als uw kind akkoord gaan het met 

schoolreglement, het pedagogisch project van de school en de engagementsverklaring tussen u en 

de school.                              

 

http://www.studieshop.be/
https://www.studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen
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5 Buzzy Pazz 

Wie tussen 6 en 24 jaar oud is, reist supervoordelig met bus of tram dankzij de Buzzy Pazz, het 

kinder- en jongerenabonnement van De Lijn. De Buzzy Pazz is altijd geldig: tijdens de week, in het 

weekend en tijdens de vakanties.  

 

Meer informatie vindt u via volgende link: 

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html 

 

6 Middagpas 

Als uw kind ’s middags thuis wil gaan eten, heeft het een uitgangskaart met foto nodig. U vraagt 

deze schriftelijk aan via het secretariaat. Heeft uw kind recht op een middagpas, dan krijgt het een 

gekleurde uitgangspas. Deze moet steeds getoond worden ter controle aan de persoon van 

toezicht aan de schoolpoort.  

Een uitgangskaart mag enkel en alleen gebruikt worden om naar huis of bij familie te gaan eten 

behalve als uw kind in een vijfde, zesde of zevende jaar zit, of 18 is. De kaart mag niet gebruikt 

worden om bij medeleerlingen te gaan eten of een broodje te gaan kopen, zelfs als u dit wel 

toestaat. 

  

7 Eten op school 

We voorzien: 

▪ warme maaltijden (€ 3,50) - prijs kan nog wijzigen 

▪ soep (€ 0,50) 

▪ plat en bruisend water (€ 0,50) 

▪ water (0,5 l) in de drankautomaat (€ 0,70 of € 0,80) 

 

8 Taalscreening 

Wanneer uw kind voor het eerst in het secundair onderwijs is ingeschreven, zullen we 

onderzoeken of het extra ondersteuning nodig heeft voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal 

gezien in de loop van de maand september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad uw kind 

een aangepaste begeleiding aanbiedt. Het is verplicht op deze begeleiding in te gaan, ook al valt ze 

buiten de schooluren. 

 

  

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html
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9 Agenda 

Op onze school werken we met een digitale schoolagenda op en met een 

papieren planningsagenda.  

In de Smartschoolagenda vult de vakleerkracht het lesonderwerp, de huistaken en lessen en de 

aangekondigde overhoringen aan. Bij de start van het schooljaar krijgt u als ouder een co-account. 

Zo kan u eveneens deze gegevens op Smartschool raadplegen.  

Daarnaast krijgt uw kind een planningsagenda. Het is de bedoeling dat het deze efficiënt gebruikt 

om zijn tijdsbesteding te plannen. Het is bovendien een belangrijk communicatiemiddel tussen u 

en de school. 

Dit vindt u o.a. terug in de planningsagenda: 

▪ voorstelling van de directie, de leerlingenbegeleiders, de coördinatoren, het CLB 

▪ richtlijnen rond afwezigheid en 4 afwezigheidsbriefjes 

▪ data van rapporten en oudercontacten 

Wie instroomt, mag ervoor opteren om zijn agenda van de vorige school te gebruiken of om een 

nieuwe agenda aan te kopen. 

 

11 Onthaal nieuwe leerlingen 

Voor nieuwe leerlingen in het 1e jaar gaat de onthaalavond door op dinsdag 30 augustus om 18 

uur.  

Om 19.30 uur verwachten we de andere nieuwe leerlingen. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging eind juni/begin juli. 

 

12 Eerste schooldag  

Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september. We verwachten de leerlingen op een 

verschillend tijdstip. De eerste schooldag eindigt om 12.05 uur. Gedetailleerde informatie hierover 

ontvangt u samen met de uitnodiging voor de onthaalavond. 


