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Welkom (terug)! 
 

Deze startgids biedt een handig overzicht met 
praktische info over het einde van de vakantie 
en de start van het nieuwe schooljaar. Zo willen 
we onze leerlingen en hun ouder(s) met een 
gerust gevoel aan het nieuwe schooljaar laten 
starten. Op de eerste schooldag wordt voor de 
leerlingen de belangrijkste info ook overlopen in 
de klas met de klassenleraar. 

Aarzel niet om de school te contacteren als er nog vragen of onduidelijkheden zouden zijn. 
Meer info over hoe en wanneer je de school kan contacteren vind je op onze website. 

 

Jaarthema 
 

We worden nu en dan uitgenodigd voor een feestje, een gesprek, een bijeenkomst ... Op 
sommige uitnodigingen gaan we met plezier in, direct en vol ongeduld. In andere gevallen is 
het dan weer eerder een uitdaging om toe te zeggen. 

Elke uitnodiging schept een verwachting voor beide partijen. De zender verwacht een positief 
antwoord, en de ontvanger is nieuwsgierig wat de ander te zeggen heeft. Het vraagt dan ook 
een wederzijds engagement en openheid naar elkaar toe. 

 

Het beeld dat we dit jaar gebruiken is een kunstwerk 
van Gavin Turk (L’Âge d’Or). Het is een bronzen deur 
die ons uitnodigt om er door te stappen en de andere 
kant te ontdekken. De kunstenaar ziet het zelf als een 
symbool van hoop, dromen en kansen. Een deur die 
altijd open staat. De deur nodigt ons uit om een 
nieuwe wereld binnen te gaan, een nieuw schooljaar. 

 

We willen leerlingen en alle personeel hier op school uitnodigen … 

Uitnodigen om samen een positieve school te maken, te overleggen, samen te leven, plezier 
te maken, te eten, te troosten waar nodig en nog veel meer. We willen ook uitnodigen om dat 
vooral op een respectvolle manier te doen, met zorg voor elkaars eigenheid, inbreng en 
materiaal en zo een goede (klas)groep te creëren waarin iedereen een plaats heeft. Dit door 
in dialoog te gaan andere culturen, ideeën en visies om van daaruit stil te staan bij wat we zelf 
belangrijk vinden. 

 

We nodigen iedereen uit voor het komende schooljaar! 
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Eind augustus 
 

Boeken afhalen 
De boeken worden eind augustus afgehaald in de Magrittezaal volgens onderstaand schema, 
in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en in de namiddag tussen 13.30 uur en 16.30 
uur. Het volledige boekenpakket wordt vooraf betaald via overschrijving. 

• vrijdagnamiddag 26 augustus: vijfde- en zesdejaars 
• maandag 29 augustus: eerstejaars 
• dinsdag 30 augustus: tweedejaars 
• woensdag 31 augustus: derde- en vierdejaars 

 

Nieuwe leerlingen ontvangen de Money$afe-badge (betaalkaart) op de eerste schooldag. 
Meer info op pagina 5. 

Eerstejaars ontvangen het Chromebook, de beschermhoes en de oplader samen met de 
logingegevens tijdens de eerste les computerwetenschappen. Ze krijgen dan meteen meer 
uitleg over het gebruik van het toestel. Instromers ontvangen dit alles op de eerste schooldag. 
Meer info op pagina 11. 
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Leerlingenfiches en bruikleenovereenkomst Chromebook 
De leerlingen ontvangen leerlingenfiche 1 en 2 bij het afhalen van de boeken. We vragen aan 
de ouder deze fiches aandachtig en nauwkeurig na te lezen en eventuele wijzigingen aan te 
brengen. De correcte gegevens op leerlingenfiche 1 maken een correcte en vlotte 
administratie mogelijk. De concrete en volledige gegevens op leerlingenfiche 2 zijn een grote 
hulp bij de begeleiding en opvolging van de leerlingen. 

De handtekening van de ouder(s) op deze leerlingenfiches bevestigt dat het schoolreglement 
(te vinden op de website) werd gelezen en dat de ouder(s) en leerlingen akkoord gaan met de 
inhoud en de toepassing van onze afspraken. Indien mogelijk ondertekenen beide ouders de 
fiches. 

Daarnaast ontvangen nieuwe leerlingen ook de bruikleenovereenkomst voor het 
Chromebook bij het afhalen van de boeken. Meer info op pagina 11. 

De leerlingen geven beide leerlingenfiches af aan de klassenleraar op de eerste schooldag. 
Nieuwe leerlingen geven dan ook de bruikleenovereenkomst voor het Chromebook 
ondertekend af. 

   
 

Money$afe-badge 
Een nieuwe leerling krijgt op de eerste schooldag een Money$afe-
badge met veiligheidscodes. Op de badge zal al een budget van 20 euro 
voorzien zijn om reeds de maaltijden van de eerste schooldagen te 
betalen. Dit bedrag wordt met de eerste schoolrekening verrekend. 
Via mail ontvang je een handleiding waarin duidelijk wordt uitgelegd 
hoe de persoonlijke restaurantrekening kan aangevuld en opgevolgd 
worden. 

De betaling van de maaltijdkaarten kan gevolgd worden via een app 
op smartphone of tablet. Download de app Click4Food via de Playstore 
(Android) of App Store (iOS) en meld jezelf aan met de gebruikersnaam 
en het wachtwoord dat online werd ingesteld. Geef het bedrag in en 
druk op ‘geld opladen’ of ‘add money’. De pagina van Worldline wordt 

geopend om je betaling uit te voeren. Volg daarna de instructies voor betaling verder op. 

Op onze website kan het weekmenu geraadpleegd worden. 
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De eerste schooldag 
 

Algemeen 
Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september om 8.20 uur. De eerste schooldag 
eindigt om 16.00 uur. 

Vanaf die dag is er gelegenheid tot 
het nemen van een volledig 
middagmaal of een belegd broodje. 
Leerlingen maken daarbij gebruik 
van de Money$afe-badge. Het is 
uiteraard ook toegestaan om een 
eigen lunch mee te brengen. 

Enkel de leerlingen van het eerste 
jaar kennen hun klas bij het ophalen 
van de boeken, leerlingen van het 
tweede tot en met het zesde jaar 
pas op 1 september. Het uurrooster 
wordt meegedeeld op de eerste 
schooldag. 

Het is niet nodig om de eerste dagen al alle boeken mee te brengen. Tijdens elke eerste les 
geeft de vakleerkracht uitleg over wat de leerlingen nodig hebben om de les te volgen. 

 

Eerstejaars 
Eerstejaars verzamelen op de eerste schooldag in aula magna van de kapel waar de directie, 
de klassenleraars en de meters en peters hen verwelkomen. 

Daarna wordt tijdens de voormiddag en een deel van de namiddag onder begeleiding van de 
klassenleraar tijd besteed aan kennismaking, onthaal en praktische informatie. 

De eerstejaars hebben op de eerste dag volgende zaken nodig:  

• leerlingenfiche 1 en 2, ondertekend door de ouder(s) 
• bruikleenovereekomst chromebook, ondertekend door de ouder(s) 
• schrijfgerei 
• de planningsagenda 
• het werkschrift ‘Leren leren met Henri’ 
• vervoermap ‘Leren leren met Henri’ (krijgen de leerlingen op de eerste schooldag) 

De middagpauze start voor de eerstejaars op de eerste schooldag uitzonderlijk om 11.15 uur. 
Dit om de werking en de regels van het schoolrestaurant te leren kennen. Vanaf de tweede 
schooldag begint de middagpauze om 11.55 uur. 
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Op de tweede schooldag zijn er voor de eerstejaars werkwinkels onder de naam ‘Leren leren 
met Henri’ waarbij de nadruk gelegd wordt op een goede start van het schooljaar en een 
goede organisatie. Meer over Leren leren met Henri op p. 15. 

Om de werkwinkels te kunnen volgen hebben de 
leerlingen volgende zaken nodig:  

• een rode, groene, zwarte en blauwe balpen 
• kleurpotloden 
• de planningsagenda 
• het werkschrift ‘Leren leren met Henri’ 
• vervoermap ‘Leren leren met Henri’ (krijgen de  
         leerlingen op de eerste schooldag) 

 

 

 

Nieuwe leerlingen andere jaren 
Nieuwe leerlingen (van het tweede tot het zesde jaar) worden vanaf 7.45 uur aan het 
leerlingensecretariaat verwelkomd door iemand van het team leerlingenbegeleiding (TLB). 

 

Andere leerlingen 
Alle andere leerlingen kunnen aan Petit Magritte (De Coubertin) de klasindeling raadplegen. 
Daarop is ook het klaslokaal aangeduid. Om 8.20 uur verzamelt iedereen in de rij bestemd 
voor zijn/haar klaslokaal (aanduidingen zijn gemaakt op de speelplaats) en gaat met de 
klassenleraar naar de klas. Tijdens de eerste twee lesuren wordt uitleg gegeven over de klas- 
en schoolorganisatie en over het nieuwe schooljaar. Vanaf het derde lesuur starten de eerste 
lessen. 

 

Meebrengen op de eerste schooldag 
Leerlingen hebben op de eerste dag volgende zaken nodig:  

• de planningsagenda 
• enkele cursusbladen 
• schrijfgerei 
• leerlingenfiche 1 en 2, ondertekend door de ouder(s) 
• Enkel voor nieuwe leerlingen: bruikleenovereekomst chromebook, ondertekend 

door de ouder(s) 

De eerstejaars hebben een eigen lijstje. Zie p. 6 van deze startgids. 
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Toegang op school 
Het aankomen op school gebeurt langs de ingang in de Guido Gezellelaan (hoofdingang via 
de rolpoort links), langs de ingang in de Gentstraat (via het Dierenkoststraatje) of langs de 
ingang in de Tolpoortstraat. 

Fietsen en bromfietsen worden verplicht gestald en gesloten in de daartoe voorziene ruimtes. 
Er is een overdekte fietsenstalling voorzien voor meer dan 500 fietsen. 
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De eerste weken 
 

Ontmoetingsdag 
Op dinsdag 6 september wordt voor de leerlingen van het eerste jaar een ontmoetingsdag 
georganiseerd onder leiding van de klassenleraar en de coklassenleraar. De bedoeling van die 
dag is elkaar beter te leren kennen op een gezellige manier via sport en spel. De 
ontmoetingsdag vindt plaats buiten het schooldomein. Afspraken worden gemaakt via de 
klassenleraar. 

Voor de leerlingen van het tweede jaar voorzien we tijdens de maand september een 
ontmoetingsmoment. 

 

Sportdagen 
Voor de leerlingen van het derde, vierde, 
vijfde en zesde jaar worden begin 
september sportdagen georganiseerd. De 
sportdagen vinden plaats buiten het 
schooldomein. Afspraken worden gemaakt 
via de klassenleraar. 

• zesde jaar: dinsdag 6 september 
• derde jaar: dinsdag 6 september 
• vierde jaar: donderdag 8 september 
• vijfde jaar: donderdag 8 september  

 

Vakantietaken, aansluittaken en aansluitlessen 
De feedbackgesprekken na de vakantietaak vinden plaats begin september na afspraak met 
de vakleraar. 

Tijdens een feedbackgesprek bespreekt de vakleraar met de leerling de vakantietaak en geeft 
de taak ook mee aan de leerling. 

Wanneer een leerling overstapt naar een andere studierichting die totaal nieuwe vakken 
heeft, wordt door het leerkrachtenteam dat verantwoordelijk is voor de specifieke vakken een 
aansluittaak of aansluitles voorzien. De aansluittaak/aansluitles heeft enkel de bedoeling de 
leerling in zo comfortabel mogelijke omstandigheden in de nieuwe studierichting te laten 
aansluiten. 
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Onthaalavond ouders 
• Op maandag 12 september om 19.30 uur nodigen we de ouders van alle instromers 

van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar uit in de aula magna (kapel). 
 

• Op dinsdag 13 september om 19.30 uur, ontvangen we in de Magrittezaal de ouders 
van alle eerstejaars en van de instromers van het tweede jaar. In het eerste deel van 
de avond worden de ouders toegesproken door directie, een lid van het VCLB-team en 
een afgevaardigde van de ouderraad. Dan gaan de ouders onder begeleiding van de 
klassenleraars naar het klaslokaal van hun zoon/dochter. Daar krijgen ze uitleg over 
specifieke aspecten van de klaswerking, over het belang van de planningsagenda en 
de verschillende rapporten. Daarna kunnen ze nog even bijpraten bij een drankje in de 
Magrittezaal. 
 

• Op woensdag 21 september om 19.30 uur is er een onthaalavond voor de ouders van 
alle leerlingen van het derde jaar in de aula magna (kapel). 
 

Voor de onthaalavonden wordt nog een uitnodiging verzonden. 

 

Leerlingenkluisjes 
Onze school zorgt ervoor dat leerlingen kunnen beschikken over een persoonlijk en afsluitbaar 
kluisje. Bij de bestelling van de schoolboeken kon je aanduiden indien je gebruik wenst te 
maken van een kluisje op school. Persoonlijke bezittingen (lunchpakket, sportkledij, boeken 
…) kunnen er veilig en tijdelijk in opgeborgen worden. 
 
De leerlingen hebben een unieke sleutel en kunnen tijdens elke recreatie (niet tijdens de 
leswisselingen) vrij in hun kluisje iets deponeren of ophalen. Leerlingen hoeven dus niet op 
elk moment een zware boekentas mee te sleuren. 
 
Bij de eerste schoolrekening wordt een waarborg aangerekend. Hiermee wordt de 
verhuurfirma door de school betaald. Bij de tweede rekening wordt de huurprijs aangerekend. 
Meer info over de prijzen wordt later gedeeld. De sleutels worden in de loop van de maand 
september verdeeld. Op het einde van het schooljaar krijgt de huurder de waarborg terug 
uitbetaald wanneer de sleutel wordt afgegeven en het kluisje onbeschadigd is. 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen als eerste de kans om te huren. Daarna wijzen we 
ze toe aan de leerlingen van het tweede jaar en zo verder. 
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ICT 
 

Chromebook 
De overheid voorziet de komende schooljaren extra middelen voor ICT onder de noemer 
‘Digisprong’. Voor onze school betekent dit dat we sinds 1 september 2021 elke leerling een 
Chromebook in bruikleen geven. Een Chromebook is een compacte en gebruiksvriendelijke 
laptop en is uitermate geschikt voor het uitvoeren van basistaken. Bestanden worden er 
opgeslagen in de cloud. Op deze manier geven we elke leerling de mogelijkheid om zowel op 
school als thuis ook digitaal te leren. Het Chromebook vormt een extra handig hulpmiddel. 

De campus blijft eigenaar van het Chromebook. Als de leerling de campus definitief verlaat, 
dan komt het toestel opnieuw in het bezit van de campus. 

 

We maken een bruikleenovereenkomst op en rekenen een waarborg aan. Bij verlies, diefstal 
of schade die niet onder de garantie valt (bijvoorbeeld scherm gebarsten, beschadigd door 
vocht, behuizing beschadigd …), zijn we genoodzaakt de kosten aan te rekenen. 

Nieuwe leerlingen ontvangen de bruikleenovereenkomst bij het afhalen van de boeken. Deze 
geven ze ondertekend af aan de klassenleraar op de eerste schooldag. We lijsten 5 afspraken 
uit de bruikleenovereenkomst op. 

• De leerling bergt het Chromebook altijd op in de beschermhoes. 
• De leerling doet wat nodig is om diefstal, verlies of schade te voorkomen, bijvoorbeeld 

niet eten of drinken tijdens het gebruik, bijvoorbeeld de boekentas veilig achterlaten. 
• De leerling gebruikt het Chromebook op school onder toezicht van een leerkracht, niet 

tijdens de speeltijden. Dit voor pedagogische doeleinden. 
• De leerling laadt het Chromebook altijd thuis op en bewaart de oplader thuis. 
• Bij schade of een defect laat de leerling dit persoonlijk weten aan het 

leerlingensecretariaat. 

Eerstejaars ontvangen het Chromebook, de beschermhoes en de oplader samen met de 
logingegevens tijdens de eerste les computerwetenschappen. Ze krijgen dan meteen meer 
uitleg over het gebruik van het Chromebook. Instromers ontvangen dit alles op de eerste 
schooldag. 
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Logingegevens 
Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen een gebruikersnaam, e-mailadres 
(voornaam.familienaam@leiepoort.be) en wachtwoord. Met deze gegevens loggen de 
leerlingen in op: 

• de schoolcomputers 
• Myro Online 
• het wifinetwerk van de school 
• hun Google-account en bijhorende applicaties zoals Gmail, Google Classroom en Google 

Drive 
• hun Chromebook 

De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden. Bewaar ze dus 
veilig. 

 

Applicaties 
Met Myro Online raadplegen de leerlingen hun resultaten en rapporten. De overzichten 
worden elke vrijdag rond 16.00 uur geüpdatet. Ook ouders kunnen digitaal de resultaten 
opvolgen. De ouders ontvangen hierover een brief in september. 

Met Gmail beheren de leerlingen hun mailbox. Ze communiceren via hun e-mailadres met 
medeleerlingen en het schoolteam. In hun mailbox ontvangen leerlingen ook belangrijke 
schoolberichten en brieven. Neem dus regelmatig een kijkje. 

Met Google Drive slaan de leerlingen bestanden op in de cloud. Ze maken, delen en bewerken 
(met medeleerlingen) allerlei documenten. 

Met Google Classroom werken de leerlingen in een digitale lesgroep voor elk vak. 
Vakleerkrachten kunnen berichten, lesmateriaal of opdrachten in de lesgroep plaatsen. 

 

Leerlingenportaal 
Vinden de leerlingen door het bos de bomen niet meer? Het leerlingenportaal is dé 
verzamelplaats voor vele applicaties, informatie en documenten die ze doorheen het 
schooljaar nodig hebben. Het is de startpagina van elk digitaal schoolavontuur. De leerlingen 
vinden er bijvoorbeeld links naar onder meer MyRo Online en de Google-apps, informatie over 
activiteiten en het digitaal toetsenblad. De leerlingen bereiken het leerlingenportaal via onze 
website leiepoort.be. Klik door op ‘Sint-Hendrik’ en ‘Leerlingenportaal’. 

 

Office 365 
In september ontvangen nieuwe leerlingen ook logingegevens om zich aan te melden voor 
een gratis Office 365-abonnement. Het pakket bestaat uit software zoals Word, PowerPoint 
en Excel en kunnen de leerlingen zelf installeren op maximum vijf toestellen. Ze kunnen de 
software ook updaten als er een hogere versie verschijnt. Let op, de logingegevens ontvangen 
de leerlingen slechts eenmalig en de aanmeldperiode is begrensd. 
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Praktische info en varia 
 

Schooluren 
De lessen op onze school worden gegeven van 8.20 uur tot 11.55 uur en van 13.15 uur tot 
16.00 uur. Sommige leerlingen zullen op bepaalde dagen les of remediëringsles hebben tot 
16.50 uur. Dat kan je opmaken uit het lessenrooster of via de planningsagenda. 

 

Zieke of afwezige leerlingen 
We willen alle ouders eraan herinneren dat elke afwezigheid van hun kinderen telefonisch 
gemeld moet worden voor 8.20 uur 's morgens aan het secretariaat van de school op het 
nummer 09 386 13 76. 

Wanneer de leerling zich terug aanmeldt op school, moet hij/zij het doktersattest of het door 
de ouders ingevuld attest (dat achteraan in de planningsagenda te vinden is), onmiddellijk 
afgeven op het leerlingensecretariaat. 

We nemen tweemaal per dag de afwezigheden op in alle klassen. Wij verwijzen ook naar de 
uitleg over afwezigheden in het schoolreglement. 

 

Rapporten 
Leerlingen in de eerste graad krijgen wekelijks een rapport met de resultaten van alle taken, 
toetsen en opdrachten van die week. Het rapport wordt overhandigd door directeur John 
Caron. 

In de andere graden krijgen de leerlingen ongeveer één keer per maand een papieren rapport 
(afhankelijk van de graad). Overhandigd door directeur Koen Vermeulen (tweede graad) of 
Karla De Ruyck (derde graad). 

Naast de weekrapporten maken we op onze school ook gebruik van feedback- en 
groeirapporten en trimesterrapporten. 

De rapporten zijn ook altijd digitaal te raadplegen door de ouders. Het bekijken gebeurt via 
MyRo Online. Alle ouders ontvangen binnenkort de nodige inloggegevens. 

 

Schoolreglement 
Opvoeden en groeien in verantwoordelijkheid en vrijheid gebeurt het best in een kader van 
duidelijke doelstellingen en klare afspraken. Het schoolreglement geeft er een schriftelijke 
neerslag van en is digitaal te vinden op onze website leiepoort.be/sinthendrik. Wie toch een 
papieren versie wil, neemt contact op met het secretariaat permanentie en dit voor 30 
september van het lopende schooljaar (sinthendrik@leiepoort.be). 

Ook onderwerpen als 'schoolrekeningen', 'vakantiedagen en vrije dagen', 'data 
oudercontacten' en 'data rapporten' zijn opgenomen in het schoolreglement. 
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Bus- en treinvervoer 
Veel leerlingen komen met de bus of met de trein naar school. Een aantal daarvan maakt 
gebruik van de schoolbussen. Een abonnement hiervoor wordt tijdens de eerste schoolweek 
aangevraagd op het leerlingensecretariaat. De schoolbussen komen op school aan om  
7.45 uur, 's avonds is het vertrek voorzien om 17.00 uur (op woensdagmiddag omstreeks  
12.15 uur). Tussen 16.05 uur en 16.45 uur worden deze leerlingen opgevangen in de 
busstudie. 

Nauwkeurige afspraken, aangepast volgens jaarniveau van de leerlingen, worden uitgelegd in 
het schoolreglement. 

Graag herinneren we onze leerlingen en hun ouders eraan dat veel gemeenten een derde-
betalersregeling hebben afgesloten met De Lijn. Meer info is te vinden op de website van uw 
gemeente en/of op de website van De Lijn. 

 

Studie op school 
De school biedt de leerlingen verschillende mogelijkheden aan tot studie. 

Busstudie: elke dag van 16.05 uur tot 16.50 uur, behalve op woensdag, ook niet op de eerste 
schooldag. De leerlingen van de eerste graad die de trein of de lijn- of schoolbus nemen en 
pas na 16.30 uur een aansluiting hebben of door hun ouders afgehaald worden, zijn verplicht 
in de busstudie te blijven. De leerling krijgt een stempel op het einde van de bus/avondstudie 
als bewijs van aanwezigheid. 

Avondstudie: op maandag, dinsdag en donderdag van 16.05 uur tot 18.00 uur (niet op de 
eerste schooldag). Wie hiervoor inschrijft, is telkens verplicht aanwezig. Deze leerlingen 
volgen na de lessen eerst busstudie tot 16.50 uur. Nadien kunnen zij op school vanaf maadag 
5 september een vieruurtje nemen. Om 17.10 uur begint de avondstudie. 

ICT-taken: tijdens de middagpauze zijn er in het gebouw Windows computerlokalen ter 
beschikking voor individueel gebruik of voor groepswerken. 
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Leren leren met Henri  
Leren doet men elke dag opnieuw: door te kijken, te luisteren, door dingen uit te proberen of 
door te studeren. Dat laatste ligt ons nauw aan het hart. Om het leren van onze leerlingen zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen, 
organiseert de school het project ‘Leren 
leren met Henri’. Daarin is meer dan alleen 
maar aandacht voor ‘leren studeren’, het is 
opgevat als een totaalpakket: goede 
studievaardigheden zijn onmisbaar, maar 
leren plannen en zich aanpassen aan 
veranderende omstandigheden zijn even 
cruciaal. 

Via de brugfiguur Henri, een leerling die op zoek gaat naar houdingen, inzichten en 
vaardigheden om uiteindelijk doelgerichter en efficiënter te leren, brengen we deze 
boodschap in de eerste plaats vooral naar onze nieuwe leerlingen. Dit doen we aan de hand 
van verschillende workshops en hulpmiddelen. In het tweede jaar duikt Henri dan meer op als 
opvolging van de aangeleerde methodes en attitudes. Dit alles is een proces met vallen en 
opstaan, maar een onmiskenbaar belangrijke schakel in de onderwijscarrière van onze 
(nieuwe) leerlingen! 
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Rekentoestel eerste graad 
De leerkracht wiskunde of wetenschappen geeft aan welk type rekentoestel nodig is. Het 
vooraf aankopen van een rekentoestel is dus niet nodig. 

 

Tussendoortjes 
De leerlingen kunnen om 10.00 uur in de eetzaal kiezen uit een aanbod van versnaperingen 
en drankjes. Op dinsdag en donderdag worden tijdens de speeltijd van 14.55 uur producten 
van Fair Trade verkocht in de winkeltje aan de kapel. 

Op de speelplaats zijn er enkele drinkfonteintjes zodat water gratis en onbeperkt beschikbaar 
is. 

We vragen aan ouders om geen brik- en blikdranken mee te geven naar school. Maak bij 
voorkeur gebruik van herbruikbare drinkflessen. 

Aan de boterhameters vragen we dat ze hun boterhammen in een brooddoos meebrengen 
naar school. Aluminiumfolie is niet toegelaten. 

 
 

Verloren voorwerpen 
Hieronder enkele tips om het verlies van persoonlijke voorwerpen, schoolmateriaal … tegen 
te gaan: 

• maak gebruik van het kluisje; 
• graveer je naam in je rekentoestel en fiets; 
• gebruik herkenbaar kaftpapier of kleef een sticker met je naam op alle boeken en mappen; 
• laat je sportkledij naamtekenen; 
• breng geen zaken mee naar school die je niet nodig hebt. 

 

Ben je toch iets verloren, breng dan het leerlingensecretariaat op de hoogte. 
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Vrije dagen 
- facultatieve vrije dag op maandag 3/10/2022 

- herfstvakantie van zaterdag 29/10/2022 t.e.m. zondag 6/11/2022 

- wapenstilstand op vrijdag 11/11/2022 

- kerstvakantie van zaterdag 24/12/2022 t.e.m. zondag 8/01/2023 

- pedagogische studiedag op vrijdag 27/01/2023 

- krokusvakantie van zaterdag 18/02/2023 t.e.m. zondag 26/02/2023 

- paasvakantie van zaterdag 1/04/2023 t.e.m. zondag 16/04/2023 

- Dag van de arbeid op maandag 1/05/2023 

- O.-L.-H. Hemelvaart op donderdag 15/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 

- Pinkstermaandag op maandag 29/05/2023 

- Einde schooljaar op vrijdag 30/06/2023 

 

Mediakanalen 
Op onze school heerst er heel wat bedrijvigheid en zijn er tal van activiteiten voor en door 
onze leerlingen die we graag met de buitenwereld delen. Volg ons via de website, Facebook, 
Instagram, Youtube en TikTok.  
In het HZ’tje, onze digitale schoolkrant, plaatsen we personen die nauw verbonden zijn met 
onze school in de kijker. We laten zowel leerlingen, oud-leerlingen, ouders als personeel aan 
het woord. 

In Dossier H willen we dieper spitten in onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen. We 
willen ermee duidelijk maken waarvoor onze school staat. 

 

kanaal  gebruikersnaam of webadres 

website 
 

leiepoort.be/sinthendrik 

Facebook 
 

facebook.com/leiepoortcampussinthendrik 

Instagram 
 

leiepoortcampussinthendrik 

YouTube 
 

youtube.com/sinthendrik 

TikTok 
 

sinthendrikdeinze 
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De ouderraad aan het woord 
 

Beste ouder 

De ouders van meer dan 1200 leerlingen vertrouwen de opvoeding van hun kinderen toe aan 
Leiepoort campus Sint-Hendrik. Wij zijn erg blij dat een aantal van die ouders zich verenigd 
heeft in de Ouderraad Campus Sint-Hendrik. 

Naast het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school behartigt de Ouderraad 
Campus Sint-Hendrik de belangen van de ouders en dialogeren we hierover met de 
schooldirectie. Daarnaast richten we verschillende vormende, informatieve en ontspannende 
activiteiten in met als doel de opvoeding en het welzijn van de leerlingen te ondersteunen en 
bevorderen.  

Vijf keer per schooljaar komt de Ouderraad Campus 
Sint-Hendrik samen. Tijdens die algemene 
vergaderingen bespreken we de punten die de ouders 
belangrijk vinden. De actieve inbreng van de ouders 
wordt sterk gewaardeerd en aangemoedigd. 

Daarenboven is er altijd een lid van de schooldirectie aanwezig waardoor we vlug tot vaste 
afspraken en beslissingen kunnen komen.  

Wij vormen een enthousiast team dat zich op vrijwillige basis inzet voor de school. Enkele 
vaste werkgroepen (Verkeer, Vorming en Feest) zorgen voor de organisatie van de activiteiten 
doorheen het schooljaar. Een greep uit de activiteiten die in 2022-2023 op de agenda staan:  

• een culinaire wandeltocht door Deinze (18/09), 
• een informatieve vormingsavond voor onze leerlingen en hun ouders (11/10), 
• het bezoek van de Sint, 
• medewerking en ondersteuning voor Talent in Actie, 
• een gezond ontbijt voor al onze eerstejaars (februari 2023), 
• een fiets-veilige jaarcampagne “Jan De Verlichte”, 
• een studiekeuzeavond voor de laatstejaars (maart 2023) met oud-leerlingen van Sint-

Hendrik, 
• ondersteuning van de Openpoortdag, 
• … 

Zo zie je maar dat je als lid van de ouderraad op een andere manier bij de school betrokken 
wordt. Je krijgt tevens een beter beeld over hoe het schoolse leven eruitziet voor je zoon of 
dochter. Daarom een warme oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee de school 
te vormen ... in de ouderraad! 

Op de website vind je uitgebreid informatie over onze ouderraad, onze taken, de verslagen en 
de huidige samenstelling. 

Ben je geïnteresseerd om onze ploeg te versterken? Neem dan gerust contact op via 
ouderraad.sinthendrik@leiepoort.be. Je bent meer dan welkom om jouw steentje bij te 
dragen en Sint-Hendrik mee vorm te geven! Of tot binnenkort op één van onze activiteiten! 
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Sport na school 
 

WAT IS SNS? 

Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die graag allerlei sporten doet? Dan is 
de SNS-pas op jouw lijf geschreven! 

De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs. Met deze pas kan je 
gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende 

sportactiviteiten. 

Je kijkt op het uurrooster wat er die 
dag te doen is en gaat er op af. 

Voor sommige activiteiten die eenmalig 
of beperkt zijn in aantal is het soms 
noodzakelijk dat leerlingen vooraf 
inschrijven. 

Alle activiteiten gaan door in sportaccommodaties of scholen in de buurt. 

WANNEER? 
• Periode 1: 19 september 2022 tot en met 20 januari 2023. 
• Periode 2: 23 januari 2023 tot en met 26 mei 2023. 
• De SNS-pas is niet geldig tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties. 

Voor één periode betaal je €35, voor twee periodes betaal je slechts €55. 

Bovendien kan je een deel van je inschrijvingsgeld terugkrijgen via je ziekteverzekering. 

IK WIL EEN SNS-PAS! HOE GA JE TE WERK? 

Jezelf inschrijven voor SNS is erg makkelijk. Surf naar sportnaschool.be en vul daar het 
inschrijvingsformulier in met de gevraagde gegevens. 

Je krijgt een mail met vraag tot betaling. Na betaling krijg je de activatiemail. Met die mail 
kan jij je digitale pas, de SNS-app binnenhalen. 

Lukt het niet digitaal? Dan kan je terecht bij je sportleerkracht. Hij/Zij is op de hoogte van dit 
initiatief en kan je mogelijk helpen bij de inschrijving. 

Heb je geen smartphone of ben je niet vertrouwd met apps? Je kan nog steeds een papieren 
pas aanvragen bij je regioverantwoordelijke of het sportpunt in jouw gemeente. Deze 
papieren pas wordt verstuurd met Bpost, wij vragen je om het nodige geduld te hebben. 
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Vergeet niet je thuisadres te vermelden in je mail bij je regioverantwoordelijke of het 
sportpunt in jouw gemeente . 

Via de contactpagina kan je ook contact opnemen met de SNS-verantwoordelijke van je 
regio voor verdere informatie. 

Tenslotte kan je in vele regio's ook terecht op de gemeentelijke sportdienst. 

JE HEBT EEN SNS-PAS, EN DAN? 

De SNS-app helpt jou op weg. 

Heb je nog suggesties, verzuchtingen, klachten, ... aarzel niet en laat ze ons weten via de 
contactpagina. 

Alvast veel sportplezier! 

 


