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Welkom (terug)! 
 

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

Gezien de huidige omstandigheden en de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat 
bepaalde info wordt aangepast na uitgave van de startgids. Bij wijzigingen worden zowel 
leerlingen als ouders tijdig gecontacteerd via e-mail. 

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 webpagina. 

 

 

 

 

  



 4 

Jaarthema 
 
De filmversie van ‘The Fellowship of the Ring’ start met de volgende woorden: 
‘The World is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air.’ 
Woorden die niet enkel van toepassing zijn voor het fictieve universum van Middle Earth, 
maar die ook treffend onze huidige situatie omschrijven. 
Het jaar is immers nog niet voorbij en toch overdrijven we niet als we 2020 nu al uitroepen 
tot een kantelmoment. We leven immers niet meer in dezelfde wereld als enkele maanden 
geleden. 
Het ‘nieuwe normaal’ stootte het zogenaamde ‘oude normaal’ in sneltempo van de troon. En 
wij die dit alles moesten ondergaan werden heen-en-weer geslingerd tussen machteloosheid 
en voorzichtig optimisme. 
We hebben zeer intens beleefd hoe het voelt om weggerukt te worden van mensen die we 
graag zien. We hebben ontdekt hoe het voelt om even niet gedragen te worden door een 
gemeenschap om ons heen. 
Zo konden we niet even binnenspringen bij ouders of grootouders, was het moeilijk om af te 
spreken met een geliefde, moesten we afstand houden van mensen die we graag zien. 
Zowel op de moeilijke als de gelukkige momenten voelde het gemis van een knuffel, een kus 
of een schouderklopje onwezenlijk aan. 
 
Maar tegelijk voelden we ook hoop in de creativiteit van mensen. In verschillende steden werd 
er online een platform gecreëerd waar jonge mensen hun hulp aanboden aan mensen die het 
nodig hadden. In Zulte heeft een bedrijf in hijskranen een namiddag aan het rusthuis gestaan 
om kleinkinderen tot aan het raam van hun grootouders te brengen. We ontdekten dat we 
niet enkel gedragen worden door de mensen rond ons heen, maar door een hele 
gemeenschap. Mensen hebben het immers nodig om te dragen en om gedragen te worden.  
 
Dit gevoel van verbondenheid op afstand zien we ook terug in de Black Lives Matter-beweging. 
Ook dit is een groot kantelmoment in onze tijd. Mensen staan klaar om onderdrukte 
minderheden te dragen. Ze komen, zelfs met gevaar voor eigen gezondheid, op straat om aan 
te tonen dat het genoeg geweest is om mensen als  tweederangsburgers te bekijken. 
 
Ook op vlak van ecologie staan we op een kantelmoment. Aan de ene kant volgen de 
hittegolven zich in sneltempo op. Is de droogte meer dan voelbaar en zijn wespen 
alomtegenwoordig. Ook hier lijkt het of de grond onder onze voeten wegschuift. We voelen 
ons machteloos en bang. Maar tegelijk voelt het hoopvol aan dat, vaak jonge mensen, met 
allerlei initiatieven proberen om aan de kar te trekken. Als het nu gaat over het aandachtig 
omspringen met energie, voedsel, natuurlijke bronnen … We merken dat er mensen zijn die 
proberen om de wereld te dragen op de rand van dit kantelpunt. 
 
Onze wereld vandaag verandert. Ik voel het in de aarde, ik voel het in het water, ik ruik het in 
de lucht. En op dat kantelpunt staat onze school. Scholen hebben vaak de naam om 
onverzettelijke instituten te zijn. Om logge instituten te zijn, plaatsen waar verandering slechts 
zachtjes insijpelt. Een plaats waar nooit een waterval aan vernieuwing zal plaatsvinden. 
Scholen worden al wel eens verweten om steeds met een been in het verleden te blijven 
staan, al dan niet gericht op de toekomst. Maar ook onze school staat op een kantelpunt. Het 



 5 

traditioneel lesgeven stond al even onder druk, en is de laatste maanden nog meer onder druk 
komen staan. Daarnaast komen al die kantelmomenten van het afgelopen jaar samen in onze 
klassen, op onze speelplaats, in onze leraarskamer. De vraag die we ons willen stellen tijdens 
het komende schooljaar is dan ook: ‘Hoe gaan wij om met kantelmomenten?’ 
 
Willen wij als school, als klas, als leerkracht of leerling onverschillig staan ten opzichte van de 
kantelmomenten rond ons heen of niet? 
 
Willen we proberen om deze kantelmomenten aan te grijpen als een kans om te groeien als 
school en als persoon? 
 
Willen we aandacht hebben voor mensen die worstelen met grote of kleine kantelmomenten? 
Om hen te begeleiden waar nodig? 
 
Willen we aandacht hebben voor onze eigen kantelmomenten? Om hier niet te snel overheen 
te gaan, maar om met aandacht en liefde juiste keuzes te maken? 
 
Willen we dankbaarheid tonen voor mensen die ons dragen tijdens het nemen van 
kantelmomenten? 
 
Dit en nog zoveel meer zal onze leidraad zijn tijdens het schooljaar 20-21 met als jaarthema: 
Kantelmoment. 
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Eind augustus 
 

Afhaalmomenten boeken 
De boeken worden eind augustus afgehaald volgens onderstaand schema in de Magrittezaal, 
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. 

 

- maandag 24 augustus voor de eerstejaars 

- dinsdag 25 augustus voor de tweedejaars 

 voormiddag: basisoptie klassieke talen: Grieks-Latijn en Latijn 

 namiddag: basisoptie moderne talen en wetenschappen: taal & media en wetenschap 

- woensdagnamiddag 26 augustus voor de vijfde- en zesdejaars 

- donderdag 27 augustus voor de derdejaars 

- vrijdag 28 augustus voor de vierdejaars 

 

 

 
  



 7 

Leerlingenfiches 
Bij het afhalen van de boeken worden ook de leerlingenfiches 1 en 2 meegegeven. We vragen 
aan de ouders deze fiches zelf zeer 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 ouders op deze leerlingenfiches bevestigt dat het schoolreglement 
(te vinden op de webpagina) werd gelezen en dat de ouders akkoord gaan met de inhoud en 
de toepassing van onze afspraken. Indien mogelijk ondertekenen beide ouders deze fiches. 
 
Beide leerlingenfiches worden op de eerste schooldag aan de klassenleraar gegeven. 
 

Money$afe-badge 
Daarnaast krijgt een nieuwe leerling een Money$afe-badge met begeleidend document. In 
dat document wordt duidelijk uitgelegd hoe de persoonlijke restaurantrekening kan 
aangevuld en opgevolgd worden. 
 
Vanaf nu kan de betaling van de maaltijdkaarten gevolgd worden via een mobiele 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 webpagina kan het weekmenu geraadpleegd worden. 
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De eerste schooldag 
 

Algemeen 
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2020 om 8.20 uur. De eerste schooldag 
eindigt om 16.00 uur. Er is dan nog geen bus- en avondstudie.  

Onder normale omstandigheden is er op die dag al 
gelegenheid tot het nemen van een volledig 
middagmaal of een belegd broodje. Leerlingen 
maken daarbij gebruik van de Money$afe-badge 
die ze kregen bij het afhalen van de boeken op het 
einde van de vakantie. Het is uiteraard ook 
toegestaan om een eigen lunch mee te brengen. 
Meer info over het maaltijdensysteem in 
coronatijden volgt. 

De indeling van de klasgroepen maken we bekend 
bij het afhalen van de boeken. Het uurrooster wordt meegedeeld op de eerste schooldag. 

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

 

Eerstejaars 
Eerstejaars verzamelen op de eerste schooldag op speelplaats Alfa (voorbij ingang 
leerlingensecretariaat) waar de directie, de klassenleraars en meters en peters hen 
verwelkomen. 

Daarna wordt de volledige ochtend onder begeleiding van de klassenleraar tijd besteed aan 
kennismaking, onthaal en praktische informatie. Het middagmaal gaat op de eerste schooldag 
voor de eerstejaars uitzonderlijk al om 11.30 uur door. 

In de namiddag zijn er werkwinkels onder de naam ‘Leren leren met Henri’ waarbij de nadruk 
gelegd wordt op een goede start van het schooljaar en een goede organisatie. 

De leerlingen hebben voor deze dag volgende zaken nodig: 

 - leerlingenfiche 1 en 2 (werd meegegeven bij het 
 ophalen van de boeken) 

 - de planningsagenda 

 - het werkschrift ‘Leren leren met Henri’ 

 - vervoermap ‘Leren leren met Henri’ 

 - een rode, groene, zwarte en blauwe balpen 

 - kleurpotloden 
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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 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. 

 

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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Meebrengen op de eerste schooldag 
Elke leerling brengt op de eerste schooldag mee: 

- leerlingenfiche 1 en 2 (ingevuld en ondertekend door beide ouders) 

- enkele cursusbladen 

- schrijfgerei 

- planningsagenda 

De eerstejaars hebben een eigen lijstje. Zie p. 8 van deze startgids. 

 

De eerste weken 
 

Ontmoetingsdagen 
Onder normale omstandigheden wordt tijdens de tweede week van het schooljaar voor de 
leerlingen van het eerste en het tweede jaar een ontmoetingsdag georganiseerd onder leiding 
van de klassenleraar, coklassenleraar en meters en peters. De bedoeling van deze dag is elkaar 
beter te leren kennen op een gezellige manier via sport en spel. 

Er wordt nagedacht over een leuk, maar veilig alternatief. Verdere communicatie volgt. 
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Infomoment ouders 
Onder normale omstandigheden worden ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd op school 
om kennis te maken met de schoolorganisatie, de leerkrachten en directie. Door de 
maatregelen tegen het coronavirus mogen we voorlopig geen ouders verwelkomen. Er wordt 
nagedacht over een digitaal alternatief. Verdere communicatie volgt. 

 

Leerlingenkluisjes 
Onze school zorgt ervoor dat leerlingen kunnen beschikken over een persoonlijk en afsluitbaar 
kluisje. In het begin van het schooljaar ontvangen ouders en leerlingen via mail een link naar 
een digitaal aanvraagformulier. 

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 van 13 euro aangerekend. Hiermee wordt 
de verhuurfirma door de school betaald. Bij de tweede rekening wordt de huurprijs van 12 
euro aangerekend. De sleutels worden de eerste weken van het schooljaar 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. 

 
 

Evaluatie vakantietaken en aansluittaken 
De feedbackgesprekken na een vakantietaak of aansluittaak vinden plaats van maandag 7 tot 
en met dinsdag 15 september tijdens de middagpauze. De vakleerkracht zoekt contact op met 
de leerling en spreekt een geschikt moment af om de vakantietaak of aansluittaak te 
bespreken. 
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ICT 
 

Logingegevens 
In de eerste weken van het schooljaar ontvangt elke leerling een gebruikersnaam,  e-mailadres 
(voornaam.familienaam@leiepoort.be) en wachtwoord. Met deze gegevens kan ingelogd 
worden op: 

- de schoolcomputers 

- Myro Online 

- een Google-account en bijhorende applicaties zoals Gmail, Google Classroom en Google 
Drive 

Met het Google-account kan ook ingelogd worden op de Chromebooks van de school. De 
logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden. Bewaar ze goed. Tip: 
neem een foto met je smartphone. 

 

Applicaties 
Via Myro Online kunnen de resultaten en rapporten geraadpleegd worden. Die worden elke 
vrijdag rond 16.00 uur geüpdatet. Ook ouders ontvangen voor Myro Online persoonlijke 
logingegevens in de loop van september. 

Met Gmail beheert elke leerling zijn/haar mailbox. Je communiceert via je e-mailadres met 
medeleerlingen en het schoolteam. In je mailbox ontvang je ook belangrijke schoolberichten 
en brieven. Neem dus regelmatig een kijkje. 

Met Google Drive kan een leerling bestanden online (in de cloud) opslaan. Je maakt, deelt en 
bewerkt samen met medeleerlingen documenten. 

Met Google Classroom werkt een leerling in een digitale lesgroep voor elk vak. De 
vakleerkracht kan een bericht, lesmateriaal of een opdracht in de lesgroep plaatsen. 
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Leerlingenportaal  
Vindt een leerling door het bos de bomen niet meer? Het leerlingenportaal is dé 
verzamelplaats voor vele applicaties, informatie en documenten die je doorheen het 
schooljaar nodig hebt. Het is m.a.w. de startpagina van elk digitaal schoolavontuur. Je vindt er 
bijvoorbeeld de links naar Myro Online en de Google-apps, informatie over activiteiten en het 
digitaal toetsenblad. Het leerlingenportaal bereik je via onze webpagina leiepoortdeinze.be. 
Klik door op ‘Sint-Hendrik’ en ‘Leerlingenportaal’. Log in met je Google-account. 

 

Office 365 
In de eerste weken van het schooljaar ontvangt elke nieuwe nieuwe leerling ook 
logingegevens om zich aan te melden voor een gratis Office 365-abonnement. Het pakket 
bestaat uit software zoals Word, PowerPoint en Excel en kan zelf geïnstalleerd worden op 
maximum vijf toestellen. Je kan de software ook updaten indien er een hogere versie 
verschijnt. Let op, de logingegevens ontvang je slechts eenmalig en de aanmeldperiode is 
begrensd. 

 

Verdere afspraken over ICT vind je in de planningsagenda en het schoolreglement. 

 

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 sommige 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 verplicht 
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 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. 
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Digitale en papieren rapporten 
Leerlingen in de eerste graad krijgen wekelijks een papieren rapport met de resultaten van 
alle taken, toetsenen 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 de directeur Koen Vermeulen (tweede graad) of 
Karla De Ruyck (derde graad). 

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

 

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 
derdebetalercontract hebben afgesloten met De Lijn. Dit houdt in dat die gemeenten volledig 
of gedeeltelijk tussenkomen in de vervoerskosten van hun inwoners. De leerlingen die in 
Deinze wonen, kunnen met hun Buzzy Pazz rekenen op een korting van 50 %. Meer info is te 
vinden op de webpagina van je gemeente en/of op de webpagina van De Lijn. 

 

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 webpagina www.leiepoortdeinze.be (doorklikken 
naar campus Sint-Hendrik). Wie toch een papieren versie wil, neemt contact op met het 
secretariaat permanentie en dit voor 30 september van het lopende schooljaar  
(info@sinthendrikdeinze.be). 

Ook onderwerpen als 'schoolrekeningen', 'vakantiedagen en vrije dagen', 'data 
oudercontacten' en 'data rapporten' zijn opgenomen in het schoolreglement. 
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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 krijgt 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 (maar 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 
donderdag 3 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. 

 

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! 

 



 16 

Rekentoestel 
De leerkracht wiskunde of wetenschappen geeft aan welk type rekentoestel in welke jaarschijf 
nodig is. Het vooraf aankopen van een rekentoestel is dus niet nodig. 

 

Fair Trade en minder afval 
Op vraag van de ouders laten we het aanbod van de tussendoortjes evolueren naar echt 
gezonde en verantwoorde honger- en dorststillers. Daarom kunnen de leerlingen om  
10.00 uur in de eetzaal kiezen uit een aanbod van fruit, suikerarme versnaperingen en 
drankjes. Op dinsdag en donderdag worden tijdens de speeltijd van 14.55 uur producten van 
Fair Trade verkocht. 

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

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

Aan de boterhameters vragen we dat ze hun boterhammen in een brooddoos meebrengen 
naar school. Aluminiumfolie is niet toegelaten. De school schenkt op de eerste schooldag aan 
alle eerstes een herbruikbare drinkfles. 

 
 

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 meteen het leerlingensecretariaat op de hoogte. 
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Vakantiedagen 
• Facultatieve vrije dag: maandag 5/10/2020 

• Herfstvakantie van maandag 02/11/2020 t.e.m. zondag 08/11/2020 

• Wapenstilstand: woensdag 11/11/2020 

• Kerstvakantie van maandag 21/12/2020 t.e.m. zondag 03/01/2021 

• Pedagogische studiedag: vrijdag 29/01/2021 

• Krokusvakantie van maandag 15/02/2021 t.e.m. zondag 21/02/2021 

• Paasvakantie van maandag 05/04/2021 t.e.m. zondag 18/04/2021 

• O.-L.-H. Hemelvaart: donderdag 13/05/2021 en vrijdag 14/05/2021 

• Pinkstermaandag: maandag 24/05/2021 

• Einde schooljaar: woensdag 30/06/2021 

 

Blijf op de hoogte 
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 onze webpagina, 
Facebookpagina en Instagramaccount. 
 

 leiepoortdeinze.be/sinthendrik 

  facebook.com/leiepoortcampussinthendrik 

  @leiepoortcampussinthendrik 
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De ouderraad aan het woord 
 

Beste ouders 

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

Vijf keer per schooljaar vergaderen wij en bespreken de punten die de ouders belangrijk 
vinden. Een lid van de directie is altijd aanwezig op deze bijeenkomsten. Op deze manier 
komen we vlug tot vaste afspraken en beslissingen. De inbreng van de ouders wordt hierbij 
sterk gewaardeerd. 

Wij vormen een enthousiast team dat zich inzet voor de school. Zo organiseren wij jaarlijks 
een vormingsavond over onderwerpen die onze jongeren en/of hun ouders aanbelangen. Een 
jaarlijkse fotosneukeltocht levert altijd een extraatje op dat dan besteed kan worden aan 
activiteiten die gedurende het jaar voor de leerlingen georganiseerd worden, zo wordt de 
kostprijs voor de ouders wat lager. Voor de eerstejaars verzorgen wij een gezond ontbijt. De 
zesdes worden geholpen bij hun verdere studiekeuze. 

Als lid van de ouderraad word je op een andere manier bij de school betrokken. Je krijgt een 
beter beeld over hoe het schoolse leven er uitziet voor je zoon of dochter. Daarom een warme 
oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee school te vormen ... In de ouderraad 
ben je van harte welkom! 

Op de webpagina van onze school lees je meer over onze ouderraad, onze taken, de huidige 
samenstelling. 

Ben je geïnteresseerd om mee onze ploeg te versterken? Neem dan gerust contact op via 
ouderraad@sinthendrik.be. 

 

 


