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MIDDENSCHOOL SINT-MICHIEL
DIESTERSTEENWEG 11
3970 LEOPOLDSBURG

BOVENBOUW SINT-MICHIEL
DIESTERSTEENWEG 3
3970 LEOPOLDSBURG

011 34 14 03
MIDDENSCHOOL@SINTMICHIEL.BE

011 34 31 35
BOVENBOUW@SINTMICHIEL.BE

WWW.SINTMICHIEL.BE

MAAK KENNIS MET ONS PEDAGOGISCH DIRECTIETEAM:

TIM THEUNIS
oud-leerling Sint-Michiel;
oud-leerkracht geschiedenis, sociale wetenschappen en esthetica secundair
onderwijs Sint-Michiel;
pedagogisch directeur secundair onderwijs Sint-Michiel sinds schooljaar
2017-2018.

BRIGITTE BERNARD
directeur Campus MAX College van 2007 tot 2021;
halftijds pedagogisch directeur secundair onderwijs Sint-Michiel sinds september
2021;
halftijds personeelsdirecteur Cluster Campus MAX Tessenderlo en Sint-Michiel
Leopoldsburg sinds september 2021.

Enkele
weetjes
DAGINDELING

→ iedere dag om 8.25 uur
Einde van de lessen → op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.40 uur en
Begin van de lessen

op woensdag om 12.00 uur
Middagpauze

→ van 12.00 uur tot 12.50 uur

VERLATEN VAN DE SCHOOL
Als je vooraf weet dat je om een geldige reden (dokter, orthodont…) afwezig zal zijn
tijdens de lesuren, dan breng je minstens één dag op voorhand een ‘Toelating voor
toekomstige afwezigheid’ binnen op het onthaal. Je ontvangt in het begin van het
schooljaar vier toelatingskaarten.
Tijdens de middagpauze kan je de school enkel verlaten op vertoon van een
middagpas. Met een middagpas kan je enkel thuis gaan eten. De middagpas kan je
aanvragen bij mevrouw Hendrickx op het secretariaat en dit t.e.m. vrijdag 16
september 2022.

AFWEZIGHEID
Kan je onverwachts (bv. wegens ziekte) niet naar school komen?

→ verwittig het onthaal telefonisch tussen 7.45 uur en 8.15 uur
→ bezorg jouw afwezigheidsattest zo snel mogelijk aan het onthaal, eventueel
via een Smartschoolbericht gericht aan ‘secretariaat’

CONTACT SECRETARIAAT
MIDDENSCHOOL (1-2)
WELKOM bij Mevrouw Peters!
Middenschool Sint-Michiel
Diestersteenweg 11
3970 Leopoldsburg
Tel.: 011 34 14 03
E-mail: middenschool@sintmichiel.be
Website: www.sintmichiel.be

BOVENBOUW (3-7)
WELKOM bij Meneer Deploige!
Bovenbouw Sint-Michiel
Diestersteenweg 3
3970 Leopoldsburg
Tel.: 011 34 31 35
E-mail: bovenbouw@sintmichiel.be
Website: www.sintmichiel.be

MIDDAGPAUZE
Op school kan je ervoor kiezen om in de refter ofwel buiten, op de voorziene
picknickbanken op de speelplaats, te eten en dit tussen 12.00 uur en 12.30 uur.
Wij promoten het gebruik van drinkbussen die je thuis
of op school aan de daarvoor voorziene waterfontein
kan vullen. Maak ook gebruik van een brooddoos in
plaats van aluminiumfolie of een andere verpakking.

SCHOOLBOEKEN
In samenwerking met Standaard Boekhandel organiseert onze school op maandag
29 augustus 2022 een boekenverkoopdag. Deze zal naar jaarlijkse gewoonte
doorgaan in de refter van de bovenbouw, Diestersteenweg 3 te Leopoldsburg.
De betaling (cash of bancontact) gebeurt ter plaatse aan Standaard Boekhandel. Ter
info vind je de boekenlijst (met het te betalen bedrag) van de gekozen studierichting
ten laatste op woensdag 6 juli 2022 terug op onze website www.sintmichiel.be
onder de rubriek ‘Onze school’
‘Documenten 2022-2023’.

→

Mogelijks is het moeilijk om de boeken in één keer te betalen en wens je een
gespreide betaling aan te vragen. Hiervoor kan je terecht bij mevrouw Jaeken in de
bovenbouw op vrijdag 1 juli en dinsdag 23 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur en op
vrijdag 26 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

SCHOOLBENODIGDHEDEN
Er wordt van je verwacht dat je iedere dag jouw laptop mee naar school brengt. Meer
informatie betreffende het laptopproject vind je terug op onze website
www.sintmichiel.be onder de rubriek ‘Onze school’
‘Laptopproject’.

→

Stap je in in het eerste middelbaar? Zorg dan alvast voor onderstaand
basismateriaal:
Agenda
Pennen: 1 rode, 2 blauwe, 1 groene en 1 zwarte
Kleurpotloden: geel, groen, rood, blauw, oranje, bruin en paars
Markeerstiften: 6 kleuren naar keuze
Potlood, gom en gesloten puntenslijper
Korte lat (15 cm)
Pritt blancoroller en Pritt lijmstift

→
→
→
→
→
→
→

→ Kleine schaar
→ Plastieken insteekmapjes (ongeveer 50 stuks)
→ Kladblok met ruitjes
Extra schoolbenodigdheden specifiek per studierichting/vak vind je op
onze schoolwebsite onder 'Onze school' - 'Documenten 2022-2022'.

LOCKERS
Sleur je niet graag iedere schooldag met een zware
boekentas en wil je graag al jouw materiaal veilig
opbergen? Maak dan gebruik van onze gratis lockers.
Voor meer informatie kan je terecht op het onthaal.

SMARTSCHOOL

↔

↔

Alle interne communicatie (school
leerling
ouders)
verloopt via Smartschool. Het is dus erg belangrijk dat je dit
vanaf het begin dagelijks opvolgt. Zo loop je geen
belangrijke informatie (lesrooster, agenda, behaalde
cijfers…) mis.
In het begin van het schooljaar ontvang je een eigen
inlogcode en twee inlogcodes voor een co-account (ouders,
verantwoordelijke…).

SCHOOLREKENINGEN

Ben je afwezig bij een interne of externe activiteit waarvoor de school een
bepaalde bijdrage moet betalen, dan moet deze afwezigheid steeds gewettigd worden
met een doktersattest. Enkel in dat geval zullen er voor de plaatsgevonden activiteit
geen kosten worden aangerekend.
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De ouders krijgen vijf keer per jaar een schoolrekening. De eerste vier betreffen een
voorschot en worden in de maanden oktober, december, februari en april via
Smartschool verstuurd. De vijfde is de eindafrekening met een uitgebreid
detailoverzicht van alle gemaakte kosten. Deze laatste zal eind juni ook via
Smartschool verstuurd worden.

BEGELEIDING
In onze school staat het welbevinden van en de verbondenheid met elke leerling
centraal. In onze kleine school is net die verbondenheid met de leerlingen één van
onze grootste doelstellingen en krijgt elke leerling de zorg die hij of zij nodig heeft. We
hechten veel belang aan de begeleiding van alle leerlingen, zowel op sociaal en
emotioneel vlak (leefzorg) als op vlak van studeren (leerzorg). We willen onze
leerlingen op succesvolle wijze doorheen hun schoolloopbaan loodsen, zodat ze met
de nodige bagage richting hoger onderwijs of een eerste baan kunnen stappen.
Maak je alvast graag kennis met ons team van leerlingenbegeleiders? Neem dan een
kijkje op onze website www.sintmichiel.be bij de rubriek ‘Onze school’
‘Wie-is-wie’.

→

SOCIO-EMOTIONELE BEGELEIDING (LEEFZORG)
In de eerste plaats word je begeleid door een
coach (leerkracht) waarmee je op regelmatige
tijdstippen een individueel gesprek zal hebben over
hoe het gaat op school.
Als er problemen zijn of het functioneren op school
niet wilt lukken, kan je ook altijd terecht bij de
leerlingenbegeleiding. Zij zullen proberen om, in
overleg met jou, jouw ouders, jouw leerkrachten en
eventueel met de begeleiders van het CLB naar een
oplossing te zoeken.

Vrij CLB Limburg
Sint-Catharinastraat 8
3580 Beringen
Tel.: 011 45 63 10
beringen@vrijclblimburg.be

Naast een persoonlijke begeleiding zal er tijdens projectweken, klasdagen…
intensief en vakoverschrijdend gewerkt worden rond thema’s zoals vriendschap,
pesten, diversiteit…

STUDIEBEGELEIDING (LEERZORG)
Tijdens de lessen wordt er intensief gewerkt rond studieplanning en worden er
strategieën aangereikt om beter te kunnen studeren.
Voor elke examenperiode organiseren we een reeks van drie of vier opeenvolgende
remediëringsmaandagen van 15.40 uur tot 16.45 uur. Bijkomend worden er in de
eerste graad voor wiskunde en Frans wekelijks remediëringslessen georganiseerd.
Daarnaast bieden we, om de kwaliteit van het leertraject te stimuleren, de
mogelijkheid aan om je in te schrijven voor de avondstudie. Deze vindt steeds plaats
in de refter van de middenschool op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 uur
tot 16.45 uur.

LAAT JE TALENT ZIEN!
Welk talent heb jij? Schrijf je in voor onze talrijke
werkgroepen: toneel, muziek, feestcomité, sport,
leerlingenraad 'Chill' (middenschool) en 'De Jossen'
(bovenbouw)…
We vinden het belangrijk dat je je goed voelt op
onze school en verwachten dan ook dat je actief
meewerkt aan een aangenaam schoolklimaat.

OUDERCOMITE
Het oudercomité van onze school is een enthousiaste groep van
ouders die zich graag bezig wil houden met de school waar hun
kinderen les volgen. Door een nauwe samenwerking met het
schoolteam trachten zij door de organisatie van activiteiten (Safety
First, kienavond, oudercafé, kerstmarkt...) te werken aan het welzijn
van iedereen die bij de school betrokken is.
Wil jij ook graag deel uitmaken van dit warm team? Neem dan
contact op via oudercomite@sintmichiel.be.

BEREIKBAARHEID
Onze school is op een veilige manier bereikbaar met de fiets. Voor onze school ligt
een dubbel fietspad dat fietsers in twee richtingen mogen gebruiken. Je kan de
Diestersteenweg veilig oversteken op de voorziene zebrapaden aan de Ijzerlei en de F.
Van Baelstraat.
Onze school beschikt over een overdekte fietsenstalling.
Wist je dat het treinstation van Leopoldsburg
vlakbij onze school gelegen is? Via de QR-code
kan je zelf je route plannen.

Reis je liever met de bus? Geen probleem, want ook dan
zijn wij heel gemakkelijk bereikbaar! Via de QR-code kan
je zelf je route plannen.

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Het schooljaar start voor iedereen op donderdag 1 september 2022.
Omdat de eerste schooldagen meestal heel spannend zijn, willen we er in de eerste
plaats voor zorgen dat je je goed voelt op onze school. Je zal dan ook stap voor stap
kennismaken met je nieuwe klasgenoten, je nieuwe leerkrachten, je nieuwe vakken...
Ontdek hieronder tijdens welk moment we jou graag verwelkomen op onze school:

→

1e middelbaar en OKAN
van 8.20 uur tot 12 uur
2e middelbaar
van 9.15 uur tot 12 uur
3e middelbaar
van 9.30 uur tot 11.30 uur
4e middelbaar
van 10.00 uur tot 11.30 uur
5e, 6e en 7e middelbaar
van 10.30 uur tot 11.30 uur

→
→
→

→
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