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Welkom 

 

Beste leerling 

 

We heten jou graag van harte welkom in onze school, een plaats waar je 

kan groeien en jezelf kan vormen, waar je enthousiast kan leven en met 

ernst kan studeren. We trachten er elkaar te stimuleren om met open 

geest de wereld te ontdekken, hem samen verder uit te bouwen tot een 

plaats voor allen. Dit is een streefdoel dat slechts kans op slagen heeft 

indien wij allen de handen in elkaar slaan: jijzelf, je leerkrachten, de 

opvoeders, het onderhoudspersoneel, het directieteam en je ouders. 

 

Beste ouder(s) 

 

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de vorming van uw kind 

een beroep doet op onze school. Wij danken u voor het vertrouwen en 

kijken uit naar een goede samenwerking. Vanaf de inschrijving in onze 

school engageren wij ons immers naar elkaar toe om samen te werken 

aan een kwalitatief hoogstaande vorming van uw kind.  

 

Het leerkrachtenteam en het directieteam in onze school stellen alles in 

het werk om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich 

evenwichtig te ontplooien. Als ouders draagt u ook mee de 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. 

Wij rekenen er dan ook op dat u uw kind aanmoedigt om de 

doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te 

leven. 

 

Wij zullen de rechten van uw (minderjarig) kind eerbiedigen en zijn 

belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk 

onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk 

geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. 

  

Samen met alle personeelsleden van Secundair Onderwijs Sint-Michiel 

wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. 
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Begin schooljaar 

 
Het schooljaar begint voor alle leerlingen op woensdag 1 september. 

 

We verwachten de leerlingen van het:  

● 1e jaar    om 08.20 tot 11.10 uur 

● 2e jaar     om 09.15 tot 12.00 uur 

● 3e jaar       om 09.30 tot 11.30 uur 

● 4e jaar    om 10.00 tot 11.30 uur 

● 5e, 6e en 7e jaar    om 10.30 tot 11.30 uur 

 

Dagelijks leven 

 

Dagindeling 

 

Een schooldag ziet er als volgt uit: 

 

08.20 uur:          aanwezig op school 

08.25 uur:  1e lesuur 

09.15 uur:          2e lesuur 

10.05 uur:          pauze 

10.20 uur:          3e lesuur 

11.10 uur:         4e lesuur 

12.00 uur:          middagpauze 

12.50 uur:          aanwezig op school 

12.55 uur:          5e lesuur 

13.45 uur:          6e lesuur 

14.35 uur:          pauze 

14.50 uur:          7e lesuur 

15.40 uur:          naar huis 

 

Tijdens de examens geldt een specifieke regeling voor aanwezigheid op 

de school. Deze regeling wordt voor elke proefwerkperiode meegedeeld. 
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Afwezigheid 

 

In geval van afwezigheid wegens ziekte meldt u dat voor 8.15 uur 

telefonisch aan de school. Indien van toepassing meldt u dat ook aan de 

stageplaats en stagebegeleider. 

Na elke afwezigheid wegens ziekte bezorgt de leerling de eerstvolgende 

dag voor 8.20 uur een afwezigheidsbriefje of een medisch attest aan het 

onthaal. 

Het afwezigheidsbriefje ondertekend door je ouders geldt voor maximum 

3 opeenvolgende kalenderdagen en dit ten hoogste 4 maal per jaar. U 

ontvangt hiervoor 4 roze briefjes in het begin van het schooljaar of bij 

inschrijving. 

 

Een medisch attest is nodig: 

➢ zodra je 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs 

als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; 

➢ wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte 

afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een 

eigen verklaring; 

➢ vanaf de eerste dag wanneer je tijdens de examenperiode ziek 

bent. 
 

Voorziene afwezigheid: 

Is de afwezigheid te voorzien, dan wordt de school vooraf op de hoogte 

gebracht. Daarvoor gebruik je de toelatingsbriefjes die je bij aanvang van 

het schooljaar ontvangt.  

Ook hier is het nodig om een bewijsbrief aan de school te bezorgen: vb. 

overlijdensbericht, oproepingsbrief van de rechtbank, attesten uitgereikt 

door de gemeente (vb. bij huwelijk). 

Als men niet kan deelnemen aan de lessen L.O. wegens ziekte of 

ongeval, dan vraag je aan je arts om een ‘medisch attest voor de lessen 

lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school’. Je geeft dit briefje 

bij aanvang van de les L.O. af aan de leerkracht. Je krijgt dan sowieso 

een vervangende opdracht. 

 

  



SO Sint-Michiel  2021-2022  5 
 

Middagpauze 

 

Leerlingen die op school blijven eten, krijgen in de eetzaal vaste 

plaatsen. Om afval te voorkomen brengen de leerlingen hun 

boterhammen mee in een boterhammendoos i.p.v. aluminiumfolie.  

Er is een waterfonteintje dat de mogelijkheid biedt om een 

zelfmeegebracht flesje te vullen. Indien de leerling frisdrank wenst, 

brengt hij/zij dit mee van thuis. Alcohol en energiedrankjes zijn 

verboden.  

We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn lunch in rust kan opeten. 

Het gebruik van de gsm is bijgevolg niet toegestaan. We eten in de 

eetzaal tot 12.20 uur.   

Tijdens de middagpauzes is het voor leerlingen niet toegelaten om de 

school te verlaten. Enkel wanneer de leerling binnen een redelijke 

afstand woont van de school mag hij/zij tijdens de middag thuis gaan 

eten. Deze leerlingen krijgen na toestemming van de ouders een 

middagpas die bij het verlaten van de school steeds getoond moet 

worden aan de toezichter. De middagpas kan aangevraagd worden 

t.e.m. 30 september. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit op een later 

moment in het schooljaar, bv. een laattijdige inschrijving.  

 

Van speelplaats naar klaslokaal 

 

In de middenschool gaan de leerlingen voor het begin van het 1e, 3e, 5e  

en 7e lesuur in hun rij staan op de speelplaats. Daar worden ze gehaald 

door de leerkracht. 

In de bovenbouw gaan de leerlingen na de pauzes op een rustige wijze 

zelfstandig naar hun klaslokaal. 

Verplaatsingen bij het 2e, 4e en 6e lesuur worden in de middenschool 

gemaakt onder begeleiding van de leerkracht. In de bovenbouw doen 

leerlingen dit zelfstandig. 
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Schoolboeken  

 

Momenteel werkt de school samen met Standaard Boekhandel. Via hen 

kan u op een eenvoudige manier de hele boekenlijst aankopen.  

Op maandag 30 augustus 2021 organiseert de school een aankoopdag 

voor de  koopboeken voor schooljaar 2021-2022. De betaling gebeurt op 

die dag via bancontact rechtstreeks aan Standaard Boekhandel. U krijgt 

de koopboeken onmiddellijk mee naar huis.  

De huurboeken van de school worden de eerste week van september 

uitgedeeld.  

Voor vragen over rekeningen of bij betalingsproblemen kan men altijd 

contact opnemen met  mevr. Jaeken of mevr. Delamotte (011 34 31 35). 

 

Schoolbenodigdheden 

 

Voor de lessen L.O. is een turnoutfit verplicht. Elke nieuwe leerling kan 

dit kopen bij hun leerkracht L.O. tijdens de eerste schoolweek. Naast de 

turnoutfit beschikt de leerling best ook over een paar zuivere 

sportschoenen met kleurvaste zool en witte sportsokken. Deze koopt u 

zelf aan. L.O.-gerief moet met naam getekend zijn en in een linnen 

sportzak bewaard worden. Plastic zakken zijn niet toegelaten en de 

leerlingen nemen de sportoutfit na de les terug mee naar huis zodat 

deze kan gewassen worden. 

 

Voor praktijkvakken worden grondstoffen aangekocht die tijdens de 

lessen verwerkt worden. Deze materialen worden aangerekend als de 

leerling de grondstoffen voor eigen gebruik aanwendt. Werkstukken die 

voor de school gemaakt worden, worden uiteraard niet aangerekend. 
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1e jaar 

  

Basis schoolmateriaal:  

• Pennen: 1 rode, 2 blauwe, 1 groene en 1 zwarte  
• Kleurpotloden: geel, groen, rood, blauw, oranje, bruin en paars  
• Markeerstiften: 3 kleuren naar keuze 
• Potlood, gom en gesloten puntenslijper 
• Korte lat (15 cm) 
• Pritt blancoroller en Pritt lijmstift  
• Kleine schaar  
• Plastieken insteekmapjes (ongeveer 25 stuks) 
• Kladblok met ruitjes 

De lijst van specifieke schoolbenodigdheden volgens de gekozen 

richting wordt meegegeven wanneer de leerling definitief is 

ingeschreven. 

 

2e – 7e jaar 

 

Specifieke schoolbenodigdheden worden in de les besproken met de 

leerling. 

 

Voor alle leerlingen behoort een laptop tot hun schoolbenodigdheden. 

Meer info hierover vindt u in de laptopbrochure en -folder op onze 

website www.sintmichiel.be.  

 

Smartschool 

 

Smartschool is een online leerplatform. Tijdens de eerste week van het 

schooljaar krijgt de leerling een eigen inlogcode en 2 inlogcodes voor de 

ouders met handleiding. 

 

Op Smartschool kan u belangrijke mededelingen lezen, de digitale 

agenda raadplegen, e-mails sturen naar medeleerlingen en 

leerkrachten, behaalde cijfers raadplegen … Smartschool is dus een 

modern en praktisch communicatiemiddel tussen de school, ouders en 

leerlingen.  

http://www.sintmichiel.be/
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Lockers 

 

In de middenschool en bovenbouw kunnen de leerlingen lockers 
gebruiken. Het gebruik is gratis en je zorgt zelf voor een hangslot.  
  

Rekeningen 

Ouders krijgen 5 maal per jaar een schoolrekening. De eerste 4 

schoolrekeningen betreffen voorschotten en komen in de maanden 

oktober, december, februari en april. De 5de en laatste rekening is de 

eindafrekening met een uitgebreid detailoverzicht van alle gemaakte 

kosten. Deze rekening mag u verwachten eind mei of begin juni. 

U vindt een overzicht van de gemaakte kosten per richting terug in het 

mapje.  

Schoolrekeningen worden via Smartschool aan de ouders bezorgd.  

 

Schoolverzekering 

 

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid onderwijsinstellingen 

vergoedt de schade die derden oplopen. Het gaat meer bepaald om 

lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade. De 

verzekering komt tussen voor alle schoolse en buitenschoolse 

activiteiten waarop de school toezicht houdt, zowel binnen als buiten de 

muren van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijwonen van de 

lessen, speeltijden, beoefening van sporten die algemeen in scholen 

worden toegelaten, maar eveneens om schooluitstappen, 

sneeuwklassen, bosklassen, deelname aan toneeluitvoeringen, 

muziekuitvoeringen, filmvertoningen of sportieve activiteiten. 
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Leren 

 

Schoolagenda 

 

Iedere leerling heeft een digitale school- en planningsagenda op 

Smartschool. Voor de ouders is dat een goed communicatiemiddel om 

het schoolwerk op te volgen en met de leerkrachten en directie te 

communiceren. Via het co-account voor ouders heb je als ouder ook 

zicht op de digitale schoolagenda van je zoon of dochter. U kunt op 

Smartschool de kalender met de belangrijkste schoolactiviteiten 

raadplegen. 

 

Het schoolreglement en opvoedingsproject kan je digitaal raadplegen op 

onze website www.sintmichiel.be of raadplegen op Smartschool. Een 

papieren exemplaar kan je verkrijgen op het onthaal. Dit is een wettelijk 

document dat elke leerling en zijn ouder(s) moeten ondertekenen ter 

goedkeuring. Uw zoon of dochter is pas ingeschreven na ondertekening 

van de leerlingenfiche die op het onthaal wordt ingeleverd. 

 

 

Rapporten 

 

Een rapport is een schriftelijke weerslag van je behaalde resultaten voor 

je dagelijks werk en examens. Rapporten maken het mogelijk dat jij en je 

ouders op regelmatige tijdstippen een overzicht hebben van je houding 

en de resultaten van je werk. De data waarop je een rapport krijgt, kan je 

terugvinden op Smartschool.  

 

Afhankelijk van je studierichting kan je ook een attituderapport, 

stagerapport, IO-rapport … ontvangen. 

 

Leerlingen en ouders kunnen in de loop van het schooljaar de planning 

en de punten van taken en toetsen ook opvolgen via Smartschool.  

  

http://www.sintmichiel.be/
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Stages 

 
In het lesprogramma van de leerlingen van Kantoor, Verzorging en 

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige zijn stages opgenomen in het 

lessenpakket. De school regelt daarvoor alle praktische afspraken. 

 

Studie-uitstappen 

 

In de loop van het schooljaar gaat elke klas of graad één of meerdere 

keren op uitstap die nauw aansluit bij de lessen. Aanwezigheid is 

verplicht en afwezigheid dient steeds met een doktersattest gestaafd te 

worden. Indien de afwezigheid niet gewettigd is, worden de kosten 

alsnog aangerekend.  

 

Communicatie met de ouders 

 

In het begin van het schooljaar nodigen we de nieuwe leerlingen en hun 

ouders uit op een onthaalavond. 

 

In de loop van het schooljaar organiseert de school 

oudercontactavonden, waarop de ouders bij de coach of vakleerkracht 

terecht kunnen. 

 

Tijdens de infoavonden informeren we de ouders over de 

studiemogelijkheden met een overstap naar een volgende graad / hoger 

onderwijs. 

 

De data van deze avonden staan in de kalender van Smartschool en op 

de website www.sintmichiel.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintmichiel.be/
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Zorgen 

 

Studiebegeleiding 

 

Voor elke examenperiode organiseren we een reeks van 3 of 4 

opeenvolgende remediëringsmaandagen. Deze remediëringslessen 

gaan door van 15.40 tot 16.45 uur.  

Tijdens de lessen wordt er intensief gewerkt rond studieplanning en 

strategieën aangereikt om beter te kunnen studeren. Meer info hierover  

kan je vinden op Smartschool.  

In de eerste graad organiseren we wekelijkse remediëringslessen voor 

wiskunde en Frans. Ook tijdens projectweken wordt intensief en 

vakoverschrijdend gewerkt rond thema’s zoals vriendschap, pesten, 

diversiteit …  

Om de kwaliteit van het leertraject te stimuleren bieden we de 

mogelijkheid aan om te studeren in de avondstudie en dit op maandag, 

dinsdag en donderdag van 15.40  tot 16.45 uur.  

 

Socio-emotionele begeleiding 

 

Als leerling van onze school word je opgenomen door een coach 

(leerkracht). Het is de bedoeling dat jij en je coach op regelmatige 

tijdstippen een gesprek voeren over hoe het gaat op school. Het is 

immers heel belangrijk dat jij je op onze school sociaal en emotioneel 

goed voelt.  

 

Als er problemen zijn of het functioneren op school niet wil lukken, kan je 

ook altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding. Zij proberen dan, in 

overleg met jou, je ouder(s), je leerkrachten en eventueel met de 

begeleiders van het CLB, naar een oplossing te zoeken.  

 

De leerlingbegeleiders zijn: Ann Deckers, Vanessa Stachtis, Martine 

Eyben, Iris Deleux, Danielle Peeters, Liesbeth Theunissen en Linda 

Ceyssens. 
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Onthaal 

 

De leerlingen van het eerste jaar beginnen het schooljaar met 

onthaaldagen. Zo leren ze elkaar, hun leerkrachten en de 

schoolomgeving kennen. 

 

Nieuwe leerlingen in de andere jaren worden opgevangen door hun 

coach, zodat ze zich vlug thuis voelen in de schoolomgeving. 

  

Leven 

 

Participatie 

 

Het is zeer belangrijk dat elke leerling zich goed voelt op onze school. 

We verwachten dan ook dat iedereen actief meewerkt aan een 

aangenaam schoolklimaat. De leerlingenraad is een aanrader voor 

leerlingen die hier hun verantwoordelijkheid willen opnemen. Zij 

organiseren een leerlingparlement en verschillende activiteiten om de 

sfeer in de klas en op school te versterken. 

 

In Sint-Michiel kunnen de leerlingen deelnemen aan verschillende 

werkgroepen zoals schooltoneel, muziek, feestcomité, afscheidfeestje, 

opdeurdag, infoavonden, high five, gezondheid, sport …  

 

Culturele activiteiten 

 

Op bepaalde schooldagen voorzien we voor de leerlingen tijdens de 

schooluren een culturele activiteit (toneel, film, tentoonstelling …). Die 

sluit aan bij de lessen of is vakoverschrijdend. Er worden ook culturele 

activiteiten georganiseerd na de schooluren zoals toneel- en 

filmavonden. 

 

Sport 

 

Tijdens de speeltijden is er tijd en ruimte om te sporten op het 

sportveldje. In de school kunnen ze gewoon gezellig en rustig basketten, 

voetballen of volleyballen.   
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Bereikbaarheid 

 

Met de fiets 

 

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. Ze kunnen de Diestersteenweg veilig oversteken op de 

voorziene fietspaden aan de Ijzerlei en de F. Van Baelstraat. Onze 

school beschikt over een overdekte fietsenstalling. 

 

Openbaar vervoer  

 

Met de bus 

 

Onze school ligt slechts op enkele minuten stappen van 3 haltes waar 
verschillende buslijnen halt houden: 
 

• Station: 14 - 15c - 17a - 58 - 179 - 184 - 302 - 718 
• De Vrachtkar: 14 - 17a - 58 - 302 - 718 
• Hoek Ijzerlei: 14 - 15c - 17a - 58 – 302  

 

Meer info vindt u op de website www.delijn.be.  

Per trein 

 

Onze school ligt op 3 minuutjes stappen van het station van 

Leopoldsburg. Daarmee hebben we een uitstekende verbinding met de 

lijn Antwerpen - Hasselt.  
 

Treinuren: 

•  De trein Antwerpen-Hasselt passeert elk uur om 19 minuten na  

 het uur. 

•  De trein Hasselt-Antwerpen passeert elk uur om 41 minuten na  

 het uur. 
 

Meer info vindt u op de website www.nmbs.be. 

 

 

  

http://www.delijn.be/
http://www.nmbs.be/


Van harte welkom  

 

Maandag 30 augustus  

 

Op maandag 30 augustus gaat onze boekenverkoop door. Deze gaat 

door in de Bovenbouw (uurregeling: zie folder).  

 

Woensdag 01 september 

 

Om de eerste schooldag vlot te laten verlopen, verwachten wij de 

leerlingen op school in de campus:  

 

Middenschool 

1e jaar  van 8.20 tot 11.10 uur  

2e jaar  van 9.15 tot 12.00 uur  

De leerlingen brengen hun boekentas, schrijfgerief en de helft van 

de aangekochte boeken mee.  

 

Bovenbouw 

3e jaar    van 09.30 tot 11.30 uur 

4e jaar   van 10.00 tot 11.30 uur 

5e, 6e en 7e jaar   van 10.30 tot 11.30 uur 

De leerlingen brengen hun boekentas en schrijfgerief mee. 

 

Contact  

 

Middenschool  

Diestersteenweg 11  011 34 14 03    middenschool@sintmichiel.be 

 

Bovenbouw  

Diestersteenweg 3 011 34 31 35    bovenbouw@sintmichiel.be 

 

Website  

www.sintmichiel.be  

  

mailto:middenschool@sintmichiel.be
mailto:bovenbouw@sintmichiel.be

