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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. 

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 u de school kan contacteren vindt u op onze website. 
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Jaarthema 

 
Een man tilt een olifant op … Het beeld is gemaakt toen de kunstenaar voor een moeilijke 
keuze stond, hij torst een zware last op zijn schouders. Aan zijn gezicht kan je zien dat het 
geen gemakkelijke klus is, de immense inspanning spat eraf. Zijn lichaam buigt onder de massa 
en toont het verzet en de veerkracht van mensen ten aanzien van ogenschijnlijk 
onoverkomelijke gebeurtenissen. Het toont de worsteling met het leven die iedereen nu en 
dan doormaakt. 

Moeilijke momenten testen onze veerkracht, ons vermogen om te gaan met tegenslagen en 
onverwachte gebeurtenissen. Veerkracht gaat over weerstand bieden en souplesse, over 
buigen en niet kraken, over doorgaan en niet opgeven. Het gaat over hoe je moeilijke situaties 
doorspartelt en er anders uit komt. 

Iedere mens heeft een natuurlijke veerkracht in zich, de ene lijkt veerkrachtiger dan de ander 
en dit evolueert doorheen de gebeurtenissen in ons leven. Maar het staat vast dat veerkracht 
kan groeien wanneer mensen in jou geloven: ouders, vrienden, leerkrachten, trainers … Je 
veerkracht wordt sterker omdat zij je helpen te rusten vooraleer nadien weer door te gaan, 
omdat ze net iets langer in jou geloven dan je dat zelf doet, omdat ze de wortels geven die je 
nodig hebt om niet om te waaien. De kunstenaar met de olifant staat stevig, met beide voeten 
op de grond, geworteld, verbonden met de aarde en met zichzelf. Het lukt hem bovendien om 
de olifant op te tillen omdat deze blijft zitten en erop vertrouwt dat het zal lukken. 

Veerkracht groeit ook door verhalen, oude en nieuwe verhalen die we elkaar vertellen, 
verhalen over geloof, vertrouwen, kracht, succes, maar ook over pijn en falen. 

We kunnen ook dit schooljaar samen een verhaal vertellen en zo onze leerlingen en elkaar 
versterken om verder te gaan, anders dan voorheen. Soms beter, maar sowieso anders. Victor 
Frankl schreef: ‘Als we de situatie niet kunnen veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf 
te veranderen.’ 

Dat en nog zoveel meer zal onze leidraad zijn tijdens het schooljaar 2021-2022 met als 
jaarthema: Veerkracht. 
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Eind augustus 
 

Afhaalmomenten boeken en Chromebook 
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. 

• woensdag 25 augustus voor de eerstejaars 
• donderdag 26 augustus voor de tweedejaars 
• vrijdagnamiddag 27 augustus voor de vijfde- en zesdejaars 
• maandag 30 augustus voor de derdejaars 
• dinsdag 31 augustus voor de vierdejaars 

 

De overheid voorziet de komende schooljaren extra middelen voor ICT onder de noemer 
‘Digisprong’. Voor onze school betekent dit dat we vanaf 1 september 2021 elke leerling een 
Chromebook in bruikleen geven. Meer info over de Chromebooks vindt u op p. 12. 

 

Tweede- tot zesdejaars halen eind augustus hun Chromebook af op school op dezelfde dag als 
hun boeken. 

Eerstejaars krijgen hun Chromebook tijdens de eerste les computerwetenschappen. 
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Leerlingenfiches en bruikleenovereenkomst Chromebook 
Bij het afhalen van de boeken worden ook de leerlingenfiches 1 en 2 meegegeven. We vragen 
aan de ouder(s) 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 wordt ook een bruikleenovereenkomst voor het Chromebook meegegeven. 

Beide leerlingenfiches én de bruikleenovereenkomst voor het Chromebook worden op de 
eerste schooldag aan de klassenleraar gegeven. 

 

Money$afe-badge 
Een nieuwe leerling krijgt bij het afhalen van de boeken een Money$afe-badge met 
veiligheidscodes. Via mail ontvangt u 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 uw 
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 woensdag 1 september 2021 om 8.20 uur. De eerste schooldag 
eindigt om 11.55 uur. 

Vanaf donderdag 2 september is 
er 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. 

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 de volledige ochtend 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) 
• de planningsagenda 
• vervoermap ‘Leren leren met Henri’ 
• schrijfgerei 
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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. 16. 

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

• de planningsagenda 
• het werkschrift ‘Leren leren met Henri’ 
• vervoermap ‘Leren leren met Henri’ 
• een rode, groene, zwarte en blauwe balpen 
• kleurpotloden 

 

 

 

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:  

• leerlingenfiche 1 en 2, ondertekend door de ouder(s) 
• bruikleenovereekomst chromebook, ondertekend door de ouder(s) 
• de planningsagenda 
• enkele cursusbladen 
• schrijfgerei 

De eerstejaars hebben een eigen lijstje. Zie p. 7 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 7 september wordt voor de leerlingen van het eerste en het tweede 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. 

 

Sportdagen 
Voor 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: vrijdag 3 september 
• derde jaar: dinsdag 7 september 
• vierde jaar: donderdag 9 september 
• vijfde jaar: donderdag 9 september  
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Onthaalavond ouders 
Onder normale omstandigheden worden ouders van nieuwe leerlingen midden september 
uitgenodigd op school om kennis te maken met de schoolorganisatie, de leerkrachten en 
directie. Onder de huidige omstandigheden is het nog niet duidelijk of de onthaalavond kan 
georganiseerd worden. Verdere communicatie volgt. 

 

Leerlingenkluisjes 
Onze school zorgt ervoor dat leerlingen kunnen beschikken over een persoonlijk en 
afsluitbaar kluisje. Bij de bestelling van de schoolboeken kon u aanduiden indien u 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 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 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. 
 

 
 

Evaluatie vakantietaken en aansluittaken 
De feedbackgesprekken na een vakantietaak of aansluittaak vinden plaats van maandag 6 tot 
en met donderdag 16 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 
 

Chromebook 
De overheid voorziet de komende schooljaren extra middelen voor ICT onder de noemer 
‘Digisprong’. Voor onze school betekent dit dat we vanaf 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. Er wordt een bruikleenovereenkomst 
opgemaakt en een waarborg aangerekend. Als de leerling de campus definitief verlaat, dan 
komt het toestel opnieuw in het bezit van de campus. 

Tweede- tot zesdejaars halen eind augustus hun Chromebook af op school op dezelfde dag 
als hun boeken. Ze ontvangen ook een beschermhoes, oplader en bruikleenovereenkomt en 
tekenen voor ontvangst. De bruikleenovereenkomst geven de leerlingen ondertekend af op 
de eerste schooldag. Tweede- tot zesdejaars kunnen voor de eerste schooldag al even 
inloggen met hun Google-account (voornaam.familienaam@leiepoort.be) dat ze ook vorig 
schooljaar gebruikten. Nieuwe leerlingen ontvangen hun logingegevens voor hun Google-
account samen met hun Chromebook. 

Eerstejaars krijgen hun Chromebook, een beschermhoes en oplader samen met hun 
logingegevens tijdens de eerste les computerwetenschappen. Ze leren dan meteen de eerste 
kneepjes van het vak. Eerstejaars ontvangen bij het afhalen van hun boeken een 
bruikleenovereenkomst. Deze geven ze ondertekend af op de eerste schooldag. 
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Logingegevens 
Bij de start van het schooljaar ontvangt elke leerling 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. Die worden elke 
vrijdag rond 16.00 uur geüpdatet. Ook ouders ontvangen voor Myro Online persoonlijke 
logingegevens in de loop van 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 de eerste weken van het schooljaar ontvangt elke 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 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 u 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 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 ook altijd digitaal te raadplegen door de ouders. Het bekijken van de 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. 
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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. 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 uw 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 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. 

 
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 
donderdag 2 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. 

De school schenkt op de eerste schooldag aan alle eerstes een brooddoos. 

 
 

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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Vakantiedagen 
- herfstvakantie van maandag 01/11/2021 t.e.m. zondag 07/11/2021 

- wapenstilstand op donderdag 11/11/2021 

- facultatieve vrije dag op vrijdag 12/11/2021 

- kerstvakantie van vrijdag 24/12/2019 (12.00 uur) t.e.m. zondag 09/01/2022 

- pedagogische studiedag op vrijdag 25/02/2022 

- krokusvakantie van maandag 28/02/2022 t.e.m. zondag 06/03/2022 

- paasvakantie van maandag 04/04/2022 t.e.m. zondag 17/04/2022 

- paasmaandag op maandag 18/04/2022 

- O.-L.-H. Hemelvaart op donderdag 26/05/2022 en vrijdag 27/05/2022 

- Pinkstermaandag op maandag 06/06/2022 

- Einde schooljaar op donderdag 30/06/2022 

 

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 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 die 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 die 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 wordt u op een andere manier bij de school betrokken. U krijgt een 
beter beeld over hoe het schoolse leven eruitziet voor uw zoon of dochter. Daarom een 
warme oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee school te vormen ... In de 
ouderraad bent u van harte welkom! 

Op de webpagina van onze school leest u meer over onze ouderraad, onze taken, de huidige 
samenstelling. 

Bent u geïnteresseerd om mee onze ploeg te versterken? Neem dan gerust contact op via 
ouderraad.sinthendrik@leiepoort.be. 
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Sport na school 

 


