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Beste ouder
Beste leerling
Welkom!
Nog even en er gaat een heel nieuwe wereld voor jullie open. Jullie
hebben immers gekozen voor de Broederschool. Daar willen we jullie nu
al voor bedanken, want wij beseffen maar al te goed hoe belangrijk en
ingrijpend die keuze is. Wij doen er dan ook alles aan om jullie, onze
nieuwe leerlingen én hun ouders, zo goed mogelijk te ondersteunen en
door die eerste spannende weken te loodsen.
Onze leerlingen verdienen immers het best mogelijke onderwijs met voor
iedereen dezelfde kansen én individuele begeleiding, en daar maken wij
graag onze prioriteit van. Maar daarnaast vinden wij het nog veel
belangrijker dat ze zich hier goed voelen. Dat ze hier thuis zijn. Onze
opdracht is pas geslaagd als onze kinderen op het einde van de rit zijn
uitgegroeid tot evenwichtige, kritische, gemotiveerde en geïnspireerde
jonge volwassenen. En daar werken wij graag samen met jullie aan!
Maar laat ons beginnen bij het begin: in dit boekje vinden jullie alvast de
richtlijnen en nodige informatie voor de eerste dagen en weken.

Veel succes!
De directie

Lode Corveleyn – 1e graad
Stefan Van der Aa – 2e en 3e graad Handel
Jean Pierre Van de Vijver en Kristof De Lange – 2e en 3e graad Humaniora
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Wie is wie?

directie
Onze school wordt geleid door een directieteam.
Lode Corveleyn is directeur van de 1e graad.
Stefan Van der Aa is de directeur van de bovenbouw Handel.
Jean Pierre Van de Vijver en Kristof De Lange vormen de directie van de
bovenbouw Humaniora.
Op die manier willen we, met alle personeelsleden en medewerkers, voor
onze school een toekomstgericht didactisch en pedagogisch kader
uitwerken waarin elke leerling de juiste kansen krijgt en de juiste richting
wordt aangewezen om het in de toekomst waar te maken.
Lode Corveleyn
directeur 1e graad

Stefan Van der Aa
directeur 2e en 3e graad
Handel

03 361 16 61
col@broeders.be

03 780 92 20
vas@broeders.be
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Jean Pierre Van de Vijver
administratief directeur
Kristof De Lange
pedagogisch directeur
2e en 3e graad Humaniora
03 780 92 00
vva@broeders.be
dlk@broeders.be

klassenleraar = titularis
Een van je leerkrachten vervult de taak van titularis. Bij die
leerkracht kan je altijd terecht met je vragen en je problemen
in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek
in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten.
Een titularis volgt alle leerlingen van zijn of haar klas van zeer
nabij en begeleidt hen heel het schooljaar. Hij of zij is ook de
meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke
problemen in de klas.
Daarnaast is de titularis ook de contactpersoon tussen de
school en de ouders via onder andere oudercontacten en
agenda.
secretariaat
De medewerkers van het secretariaat hebben op school
verschillende taken. Zij doen hoofdzakelijk de administratie van
de school en ze verzorgen het toezicht op de leerlingen tijdens
de pauzes, op de speelplaats en in de eetzaal.
Bij hen kan je altijd terecht voor allerlei zaken: melden van
afwezigheden, een belegd broodje bestellen, formulieren voor
de verzekering, hulp bij aanvraag studietoelagen, vragen over
de schoolrekening, de boeken, een goed gesprek of een
luisterend oor.
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leerlingenbegeleidingsteam
De zorg voor de leerlingen beperkt zich niet tot de begeleiding
van het studiewerk. Wanneer een leerling zich niet zo goed
voelt (en meestal heeft dit ook gevolgen voor het studeren)
willen we daar mee verbetering in brengen. Dat is de taak van
de leerlingenbegeleiding.
Wanneer het probleem wat omvangrijker is, wordt het
leerlingenbegeleidingsteam ingeschakeld. Zij zoeken samen met
alle betrokken partijen (ouders, leerling, leerkrachten,
begeleiders) naar een oplossing.
Deze mensen hebben, door hun bijzondere aandacht voor het
welzijn van de leerlingen, een hele reeks hulpmiddelen en
adviezen klaar. Voor onze 1e graad gaat het over:






Carmen Biesemans, leerlingenbegeleidster
Els De Kerpel, CLB-medewerkster
Lode Corveleyn, directeur
Ilse Cleyman, opvoedend personeel
Joke Van Doorne en Lieven De Wolf, graadcoördinatoren

Voor de 2e en 3e graad:





Carmen Biesemans, leerlingenbegeleidster
Els De Kerpel, CLB-medewerkster
Kristof De Lange, directeur
Lieven De Wolf, graadcoördinator

Zij overleggen wekelijks over welke stappen er kunnen gezet
worden om een probleem op te lossen.
Als u met zorgvragen zit (medisch, sociaal of familiaal) die u
liever privé meldt, dan kan u vanaf dinsdag 21 augustus
contact opnemen met onze leerlingenbegeleidster Carmen
Biesemans. Zij zal u graag verder helpen.
e-mail: bic@broeders.be – telefoon: 0473 98 98 53
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De eerste dag en belangrijke data
maandag 3 september
8.20 uur

aanwezig op school

8.35 uur

activiteiten met de titularis en individuele
schoolfoto

12.10 uur

einde eerste schooldag

Je komt de school binnen langs één van de ingangen in de
Kroonmolenstraat. Tweedejaars zetten hun fiets in de
fietsenberging van de nieuwe eerstegraadsschool
(Kroonmolenstraat 8). Leerlingen van 3des-4des-5des-6des
zetten hun fiets in de fietsenberging Humaniora
(Kroonmolenstraat 2).

nodig: pen, papier en boekentas
voor de 5de- en 6dejaars: vergeet ook je brochure over
de keuzemodules niet!

noteer ook volgende belangrijke data:
 afhalen boeken op dinsdag 29 of woensdag 30 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
 pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen):
donderdag 20 september 2018
 sportdag op maandag 24 september 2018
 algemene klassenradendag (vrijaf voor de leerlingen):
dinsdag 9 oktober 2018
 facultatieve verlofdag (vrijaf voor de leerlingen): vrijdag 8
februari 2019
[Typ hier]
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Samen leren
inhaaltoetsen
Leerlingen die omwille van afwezigheid een toets gemist
hebben, kunnen woensdagnamiddag deze toets inhalen. Om
12.10 uur kunnen zij in de refter hun middagpauze nemen en
om 12.50 uur hun toets maken. Zodra ze klaar zijn, mogen ze
de school verlaten.
avondstudie
Vanaf maandag 17 september kunnen de leerlingen op
maandag, dinsdag en donderdag de vrije avondstudie volgen.
Van 15.50 tot 16.50 uur worden zij onder begeleiding van een
leerkracht aan het werk gezet. Indien de leerlingen vragen of
problemen hebben bij huistaken, kan de toezichthoudende
leerkracht aangesproken worden.
woensdagnamiddagstudie
Vanaf woensdag 19 september is er ook op woensdag vrije
studie van 12.50 tot 14.50 uur. Leerlingen die hieraan
deelnemen, kunnen op school blijven eten. Op woensdag
worden geen drankjes te koop aangeboden. Breng dus zelf iets
te drinken mee.
remediëringslessen
Soms lopen de dingen niet zoals je het zelf zou willen. Ziekte,
verkeerde studiemethode en andere moeilijkheden kunnen de
resultaten negatief beïnvloeden. Soms volstaat het echter om
gedurende een tijdje onder begeleiding eens extra bezig te zijn
om terug aansluiting te krijgen bij de klasgroep en de leerstof.
Daarom organiseert de school remediëringslessen Frans,
wiskunde en “leren leren”. Ze worden gegeven tijdens de
middagpauze of na de lessen.
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Pauzeren
eetzalen
De leerlingen van de eerste graad nemen hun middagpauze in
de eetzaal van de eerstegraadsschool. De leerlingen van de
tweede graad nemen hun middagpauze in de bovenzaal, die
van de derde graad in de benedenzaal.
Je kan een lunchpakket van thuis meebrengen ofwel ’s morgens
een belegd broodje bestellen op school. Een broodje kost drie
euro.
In de eetzaal kan je de volgende dranken kopen: plat water,
bruiswater en water met een smaakje (lemon, grapefruit, …).
Een drankje kost een halve euro.
Je mag ook zelf een drankje meebrengen. Wij moedigen gezonde
voeding aan, dus liever geen frisdrank.
Wie zijn lunchpakket vergeten is, kan in de eetzaal boterhammen
met smeerkaas, confituur of choco kopen voor 0,25 euro per
sneetje. Uitzondering is hier de regel en zeker geen
gemakkelijkheidsoplossing.
Er wordt 's middags geen toelating gegeven om naar de bakker
te gaan.
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milieuvriendelijke Broederschool
Wij willen met z’n allen ijveren voor een zo groen mogelijke
school.
Daarom laten wij geen blikjes toe in de school. Leerlingen
kunnen drank in glazen flesjes verkrijgen in de refter. Wie zelf
drinken meebrengt, doet dit in herbruikbare verpakking.
Ook het gebruik van een brooddoos is verplicht in onze
eetzalen. We willen ook uw medewerking vragen om te werken
aan een beter leefmilieu door plastic- en aluminiumfolie te
vermijden.

middagpasje
Enkel op schriftelijke aanvraag mag uw zoon of dochter
’s middags de school verlaten. Leerlingen van 1 t.e.m. 5
mogen enkel de school verlaten als ze thuis of bij familie
gaan eten. Leerlingen van het 6e jaar mogen de school
verlaten, ook al gaan ze niet thuis eten.
Deze leerlingen ontvangen een pasje om ’s middags de
school te verlaten.
Alle andere leerlingen blijven in de school. Zij moeten een
lunchpakket bij zich hebben.
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Wat heb je nodig?
Naast de algemene benodigdheden kan er ook door de
vakleerkracht gevraagd worden bepaalde materialen te
voorzien. Dit zal je de eerste lessen gezegd worden.

algemene benodigdheden:
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1 ringmap A4-formaat (grote ringen, ‘ordner’)
1 blok cursuspapier A4 commercieel geruit
1 kladschrift
meetlat van 40 cm

zakrekenmachine
Vanaf het eerste jaar wordt in de lessen wiskunde regelmatig
met een rekentoestel gewerkt.
De leerkrachten geven de voorkeur aan een toestel dat breuken
kan weergeven. Als u zo’n toestel heeft, dan mag dat uiteraard
gebruikt worden.
Zo niet, dan kan u via de school een Texas Instruments TI30XB Multiview aankopen. De school doet een
groepsaankoop bij de leverancier, waardoor de prijs verlaagt tot
ongeveer 15 euro. U bent uiteraard vrij dit type toestel elders
aan te kopen.
Met het toestel dat wij aanraden, kan een leerling in principe
heel de humaniora in onze school afwerken, zowel voor de
lessen wiskunde, als voor de lessen economie en
wetenschappen. In de hogere jaren worden ingewikkelde
wiskundige berekeningen via pc, laptop of tablet gemaakt.
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Kalender 2018-2019
Pedagogische studiedag: 20 september 2018 (lesvrije dag)
Sportdag: 24 september 2018
Algemene klassenradendag: 9 oktober 2018 (lesvrije dag)
Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Facultatieve verlofdag: 8 februari 2019
Krokusvakantie: van 4 maart tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: van 8 april tot en met paasmaandag 22 april 2019
Dag van de arbeid: 1 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag: 10 juni 2019
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Contact
SchoolOnline
SchoolOnline is het digitaal
leerplatform van de school.
Hiermee kunnen leerlingen en ouders de studieresultaten
opvolgen, de kalender/agenda raadplegen, …
Brieven die op papier worden meegegeven met de leerlingen
kan je ook altijd digitaal bekijken via SchoolOnline.
Bij het begin van het schooljaar krijg je een unieke code
toegestuurd om aan te melden.
Nieuwsbrief en #Broeders#Breedbeeld
De Nieuwsbrief bevat mededelingen van de directie,
aankondigingen van speciale initiatieven op school, verslagjes
van uitstappen, ... #Broeders#Breedbeeld is een digitaal
fotoverslag, specifiek over de eerste graad op onze campus.

contactgegevens
Aarzel niet om contact te nemen met de school bij eventuele
vragen of opmerkingen.
Broederschool Eerste Graad
Kroonmolenstraat 8
9100 Sint-Niklaas
03 361 16 61
info@1stegraad.broeders.be

Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be

www.humaniora.broeders.be
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