
 

 

 

 

Beste leerling 
 
Je bent één van de nieuw ingeschreven leerlingen in onze secundaire school: welkom! 
We hopen van harte dat je je snel thuis voelt. 
De eerste schooldagen plannen we op school allerlei onthaalactiviteiten voor de 
eerstejaarsleerlingen. Zo leer je je klasgroep, de schoolwerking en de schoolomgeving beter 
kennen. Het programma voor deze onthaaldagen ontvang je op de eerste schooldag. 
Als eerstejaarsleerling verwachten we je op dinsdag 1 september om 8.35 u. op de speelplaats 
met je grootste glimlach, schrijfgerief en papier en je lunchpakket. Je kan ook iets kopen in het 
schoolrestaurant. 
Een zware boekentas met al je boeken hoeft die eerste schooldag echt nog niet! 
 
Als nieuwe leerling in het 2de t.e.m 7de jaar, verwachten we jou om 9 u. in de inkomhal voor een 
korte rondleiding. Om 9.40 u. komen alle andere leerlingen erbij. In de voormiddag ontvangt de 
klastitularis jullie en in de namiddag starten de lessen. 
 
Beste ouders 
 
We plannen een infoavond voor de ouders van onze nieuwe leerlingen op  
donderdag  03 september 2020 om 19.30 u. 
Wij geven daar belangrijke informatie mee en gaan daarna graag bij een drankje in gesprek  
met u. We rekenen er op dat er van elke leerling minstens 1 ouder aanwezig is. 
 
Indien u nog specifieke vragen heeft, kan u steeds contact opnemen op één van de volgende 
telefoonnummers: 
- 053 85 73 13 Margo Daeleman, pedagogisch directeur 
- 053 85 73 19 Karolien Meuleman, zorgcoördinator 
 
Vriendelijke groeten en een fijne schoolstart! 
Het SJS-team 
 
Bijlagen bij de brief: 
1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 
2 Leefregels 
3 Verloop van een schooldag 
4 Bestellen schoolboeken  
5 Schatting schoolkosten 
6 ‘Frigo Fiche’  
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Engagementsverklaring tussen school en ouders – Sint-Jozef Mere 
 
Beste ouders 
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen 
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.  
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: 
• binnen de scholengemeenschap SALEM waartoe onze school behoort; 
• met de schoolraad van onze school. 
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een 
zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het 
inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in 
partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 
 
Wederzijdse afspraken  over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 
 
Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij of 
zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale 
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een 
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind 
hieraan moet deelnemen. 

Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen 
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tucht- maatregel. 

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen 
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. Om het recht op een schooltoelage niet 
te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn ge- 
weest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 

Wij verwachten dat u zich engageert en er mee op toe ziet dat uw kind dagelijks op school is, 
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig 
is. 

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, 
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve 
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

Van zodra de school en CLB de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het 
dossier door naar het Ministerie van Onderwijs. Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze 
begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling 
op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de 
school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft 
spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 
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Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 

 
Welke vormen van individuele leerlingenbegeleiding heeft onze school? 

• de begeleiding bij leermoeilijkheden: individueel gesprek met leerlingen, ouder, leerkracht, 
aangepaste begeleiding bij leerstoornissen, bijsturen studiehouding, mogelijkheid tot 
remediëring voor de hoofdvakken, doorverwijzing cursus leren leren, brieven i.v.m. 
waarschuwingen vakken vorig schooljaar ... . 
• gedragsmoeilijkheden en problemen op sociaal-emotioneel vlak: individueel gesprek met 
leerlingen, ouder, leerkracht, begeleidingsplan houding, time-outformulier, time-outproject, 
doorverwijzing externe hulpverlening, gemeenschapsdienst, strafstudie, interne en externe 
schorsing, definitieve uitsluiting, contract. 
• wijze van communicatie met de ouders: telefonisch, schriftelijk (meestal via Smartschool), 
uitnodiging tot gesprek, oudercontact. 
De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest 
aangewezen vorm van begeleiding en daarbij rekent ze op de positieve medewerking van de 
ouders, bijv. ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz. De leerlingenbegeleiding is 
immers een gedeelde zorg tussen ouders en school. Het CLB kan hier als extra ondersteuning 
ingeschakeld worden. 

 
Positief  engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs 
betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school.  

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp 
wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of 
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de 
klassenraad daartoe beslist. 

 

  



 

4 

Missie 

 

De Sint-Jozef School in Mere is een pionier in toekomstgericht secundair onderwijs. Onze 
kleinschalige school ziet het groots: leerlingen komen het hier maken in ASO-, TSO- en BSO-
opleidingen. Eigentijds als we zijn, zorgen we er samen voor dat iedereen helemaal mee is.  
 
Opvoedingsproject 
 
We stellen alles in het werk om bij onze leerlingen een hoog studieniveau te halen op het vlak 
van kennis, vaardigheden en attitudes. Levensechte lessen waarin actieve werkvormen en 
begeleid zelfstandig leren aan bod komen, gebracht door bezielde leerkrachten, vormen de 
KERN van ons onderwijs.  
 
De moderne infrastructuur en hedendaagse media met o.a. een beamer en computer in elk 
lokaal en een FabLab, maken de realisatie van actueel en boeiend onderwijs mogelijk! 
 
Kleinschaligheid betekent een 'open sfeer' en laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en 
aanspreekbaarheid van directieteam en personeel zijn onze basishouding. Dat creëert 
betrokkenheid en verhoogt het 'wij-gevoel'. 
 
SJS wil vanuit die landelijke omgeving een 'open' venster op de wereld bieden door organisatie 
en deelname aan tal van internationale en culturele projecten en activiteiten in 
ondernemerschap binnen de drie onderwijsvormen. 
 
Sporten vormt binnen ons gezondheidsbeleid een wezenlijk onderdeel: als middagactiviteit 
kunnen tal van sporten beoefend worden en we nemen deel aan sportmanifestaties van SVS op 
woensdagnamiddag! 
 
In onze school heeft de 'begeleiding van leerlingen' echt iets te betekenen!  
We ondersteunen hen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden volgens de principes van 
verbindende communicatie en we treden actief op tegen pesterijen volgens de ‘No Blame’ 
methode. Tegelijkertijd hebben we oog voor 'structuur en het stellen van grenzen'.  
Naast onze brede basiszorg voor iedereen is er voor leerlingen met heel specifieke noden 
bijzondere aandacht waarbij alle partijen (leerling, ouders, leerkracht, externe begeleiding) 
nauw betrokken worden. ‘Leren leren’ komt ook vakoverstijgend aan bod. 
We hebben ook aandacht voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben; beginnend bij 
binnenklasdifferentiatie. 
 
We vinden zingeving waardevol en werken consequent vanuit een moderne evangelische 
inspiratie in een open perspectief: we bouwen met hart, ziel en verstand mee aan een 
verdraagzame, rechtvaardige en solidaire samenleving. We hebben oog voor armoede dichtbij 
en veraf en gaan respectvol om met andere culturen en levensbeschouwingen. 
 
De groeikansen voor elk individu verhogen het welbevinden van al onze leerlingen!  
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LEEFREGELS  

Respect  

 

Help waar je ook hulp zou willen krijgen. Draag zorg voor je medeleerlingen, leerkrachten en 

materiaal. Op deze manier creëren we de meest aangename en positieve omgeving. 

 

                                                                                                                                                                Pesten  

Pesten valt in geen enkel geval goed te praten. Neem bij pesterijen onmiddellijk contact op met 

een leerkracht of zorgcoördinator. Dan werken we samen aan het pestprobleem. Op smartschool 

vind je ons anti-pestprotocol.  

 

Afwezigheden  

Meld indien mogelijk je afwezigheid voordien op het 

leerlingensecretariaat en aan de vakleerkrachten. Zij 

verwijzen indien nodig door naar de directie. Dien bij 

terugkomst je attest onmiddellijk in. Doe dit in de brievenbus 

op het leerlingensecretariaat.  

Na je afwezigheid ben je zelf verantwoordelijke om na te gaan 

of je alle notities hebt. Vraag hiervoor gerust hulp aan leerlingen of leerkrachten. Je bespreekt 

samen met de leerkracht vanaf wanneer je de toetsen opnieuw meedoet.  

 

GSM en andere audiovisuele middelen 

Smartphones en andere audiovisuele middelen gebruik je niet in het schoolgebouw. Bij het begin 

van een les dien je je GSM in op de daartoe voorziene plaats. GSM – gebruik kan wel tijdens de 

pauzes op de speelplaats en op de momenten dat je toestemming krijgt. Filmen en foto’s maken 

zijn niet toegestaan, ook niet op de speelplaats. 

 

Kledij  

Je draagt kledij passend binnen de schoolse sfeer en het schoolreglement. Feest- en strandkledij 

is ongepast. Shorts of rokjes bedekken minimum de helft van je bovenbeen. Je draagt geen 

hoofddeksels in het schoolgebouw. Indien je toch iets ongepast draagt, kan andere kledij voor jou 

worden voorzien.  

 

De afwezigheden worden elke ochtend en elke 

middag opgenomen. Verwittig bij afwezigheid voor 

9.30 uur de school:  

 053 83 22 98 

  info@sintjozefschoolmere.be 

 

 

Afval 

Samen zijn we verantwoordelijk voor 

orde en netheid. Ook op onze school. 

Je zorgt ervoor dat het afval in de 

juiste vuilnisbakken terechtkomt.         

 

mailto:info@sintjozefschoolmere.be
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Eten of drinken tijdens de lessen 

Eten en drinken in de gangen is niet toegestaan. Water drinken in het lokaal kan toegelaten 

worden door de vakleerkracht.  

 

Nederlands 

Je spreekt verzorgd Nederlands overal op school. 

 

Speelplaats 

Je brengt de pauzes niet in de klas door. Wel op de 

speelplaats. Enkel in geval van een fysiek probleem, kan je 

via het leerlingensecretariaat de toelating krijgen om in een 

lokaal te blijven. Er wordt niet samengeschoold in de 

toiletten. Voetballen kun je enkel met de daarvoor 

voorziene balletjes die te koop zijn aan de balie.  

 

Middagpauze  

Je mag de school enkel verlaten als je een aangepaste 

leerlingenkaart kan tonen. Deze krijg je als je naar huis kan 

om te eten. Zonder deze aangepaste leerlingenkaart eet je 

in de eetzaal. Als je in de derde graad zit, kan je terecht in 

de eetzaal, op de speelplaats of in het derdegraadslokaal.  

Je kan na het middagmaal deelnemen aan 

middagactiviteiten. Daarvoor word je opgehaald in de hal om 12.35 uur.  

 

Brooddozen   

Vanuit ons afvalbeleid stimuleren wij het gebruik van een brooddoos voor het lunchpakket. Je legt 

de brooddoos na het middagmaal in de daarvoor voorziene curverbak en je neemt om 13.00 uur 

je brooddoos mee naar de klas.  

 

Avondstudie 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je begeleid avondstudie volgen van 15.50 uur tot 

16.35 uur in de eetzaal. Voor de leerlingen van de 2e busrit is dit verplicht.  

 

Ongeval 

Bij een ongeval tijdens de schooluren kan je aangifteformulieren voor de verzekering afhalen op 

het leerlingensecretariaat.  

 

 

Belsignaal 

Aan het begin van de dag en na 

de middagpauze zijn er twee 

belsignalen. Bij het eerste 

belsignaal vertrek je naar de 

les. Bij het tweede belsignaal 

zit je in het klaslokaal. Na de 

kleine pauze en bij leswissels 

verwachten we jou zo snel 

mogelijk in de les. 
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Fiets/motorfiets 

Bij het binnenkomen op de speelplaats, stap je van je fiets/motorfiets en leid je die naar de 

voorziene stalling. Doe je fiets zeker op slot, want de parking is niet bewaakt!  

 

Helm 

Bij schooluitstappen waarbij we de fiets gebruiken, is het dragen 

van een helm verplicht. Heb je er geen bij dan moet je er één 

huren van de school voor 1 euro via de schoolrekening. 

 

Gangen en klaslokalen  

Je verplaatst je rustig. Je loopt en roept niet.  

We werken met vaklokalen. Je volgt de regels die van toepassing 

zijn op dat lokaal.  

 

 

 

Leerlingenbegeleiding 

Met elk probleem kan je terecht bij je leerkracht, klastitularis of 

bij de zorgcoördinator. Zo werken we samen aan het probleem dat je meldt.  

 

Stille studie  

Tijdens de middagpauze kun je vanaf 12.35 uur in de stille studie terecht. Je kunt er in stilte 

studeren, lezen of notities in orde brengen. Printen wordt aangerekend.  

 

Remediëring 

Heb je leerstof gemist omwille van ziekte of wens je extra uitleg? Op jouw vraag voorziet je 

vakleerkracht remediëring. Voor de hoofdvakken vinden deze extra lessen plaats op vastgelegde 

dagen en momenten.  

EHBO 

Als je je onwel voelt of een wonde 

hebt, kun je na toestemming van de 

leerkracht of toezichter  terecht in het 

EHBO-lokaal.  

Ben je ziek, dan verlaat je nooit de 

school zonder toestemming. Voor je 

naar huis vertrekt, worden je ouders 

verwittigd door de school.  
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Spijbelen 

Als je zonder toestemming de school verlaat of niet op school bent 

dan spijbel je en krijg je een sanctie. Wie spijbelt, is ook niet 

verzekerd. Dergelijke onwettige afwezigheden worden opgevolgd. 

Problematische afwezigheden (= 5 halve dagen zonder wettiging) 

worden doorgegeven aan het CLB. 

 

Strafstudie 

Er is elke weekdag strafstudie mogelijk bij ongepast gedrag. De 

duurtijd wordt bepaald door de directie, na overleg met betrokken 

leerkracht of toezichthouder. Strafstudie op woensdagnamiddag 

kan ook. 

Syntheseproeven 

Als je afwezig bent op de dag voor of op de dag van een syntheseproef is een medisch attest 

vereist. De zorgcoördinator bespreekt het tijdstip van de inhaalproef met jou.  

 

Te laat komen 

Vertrek tijdig naar school. De bel gaat om 8.35 uur en op dat moment ben je op de speelplaats. 

De poorten gaan dicht. Bij aankomst na 8.35 uur meld je je op het leerlingensecretariaat. Wie 4x 

te laat komt, krijgt een sanctie: nablijven tot 16.35 uur.  

Toiletten  

Hou ze proper! Naar het toilet gaan tijdens de lessen en tussen de lessen is enkel toegelaten met 

toestemming van de leerkrachten.  

 

Verloren voorwerpen  

Breng verloren voorwerpen naar het leerlingensecretariaat. 

  

Roken 

Roken en vapen zijn niet toegelaten 

op het schooldomein en in haar 

onmiddellijke omgeving. 
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Verloop van een schooldag 

 

Een volledige schooldag telt 7 lesuren van 50 minuten. 

Het dagschema ziet er als volgt uit: 

 

Vanaf 7.30 u. is de school open en vanaf 8.00 u. is er toezicht. Bij vriesweer kunnen de leerlingen 

binnen in de verwarmde inkomhal tot 8.00 u. 

 

8.35 u.: eerste belsignaal, iedereen is aanwezig op school en gaat naar de klas. De hekjes worden 

gesloten. 

8.40 u. – 9.30 u.: 1ste lesuur 

9.30 u. – 10.20 u.: 2de lesuur 

10.20 u. – 10.30 u.: pauze 

10.30 u. – 11.20 u.: 3de lesuur 

11.20 u. – 12.10 u.: 4de lesuur 

 

12.10 u. – 12.30 u.: middagmaal in het schoolrestaurant 

12.35 u. – 13.00 u.: mogelijkheid tot sportactiviteit, stille studie, knutselen, FabLab, schoolband, 

‘goed gevoel’-groepje, gezelschapsspelen,… 

 

13.00 u.: eerste belsignaal, iedereen is aanwezig op school en gaat naar de klas. De hekjes 

worden gesloten. 

13.05 u. – 13.55 u.: 5de lesuur 

13.55 u. – 14.45 u.: 6de lesuur 

14.45 u. – 14.55 u.: pauze 

14.55 u. – 15.45 u.: 7de lesuur 

 

15.45 u. – 16.35 u.: 

 Gratis naschoolse studie op maandag, dinsdag en donderdag 

 8ste lesuur (sommige klassen uit de 3de graad hebben een 8ste lesuur op maandag, dinsdag 

of donderdag) 
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Registratie leerlingenaccount Standaard Boekhandel Schoolboekenservice 

 

 

 

 

Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kunnen jullie online jullie boeken 

bestellen. 

Gelieve onderstaande stappen uit te voeren om je te registreren: 

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com.  

2. Klik rechts onder Registratie op Schoolcode.  

3. Voer onderstaande persoonlijke gegevens in (opgelet met hoofdletters en leestekens!):  

 Schoolcode: ZGwDV8c8EFUMyVP  

 Klik daarna op versturen  

  E-mailadres: geef je eigen e-mailadres in 

  Paswoord: kies een paswoord voor deze site  

 Vul je persoonlijke gegevens in en kies de gewenste afdeling en studierichting.  

 Klik onderaan op Registreren.  

 Je ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres.  

 Klik op de link in deze e-mail om je account bij Schoolboekenservice te bevestigen. 

Bewaar je accountgegevens goed. Je zal deze gegevens ook de volgende jaren nodig hebben om 

boeken te bestellen! Eens je account bevestigd is, kan je met deze gegevens inloggen bij 

Schoolboekenservice. 

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com.  

2. Voer links onder Inloggen je e-mailadres en paswoord in. 

Eens je ingelogd bent, kan je via  

 "Nieuwe Bestelling": je boekenbestelling ingeven door de benodigde boeken aan te 

vinken en op de groene pijl naar rechts te klikken. Let op! Je moet ook aanvinken in de 

kolom "Niet" wat je niet wil bestellen !; 

  "Boekenlijsten": de boekenlijsten van andere studierichtingen bekijken;  

  "Bestellingen": een overzicht opvragen van je bestellingen  

 "Leerlinginfo : je persoonlijke gegevens raadplegen of wijzigen. In hetzelfde scherm 

"Wijzig emailadres" en "Wijzig paswoord": een ander e-mailadres of nieuw paswoord 

ingeven. 

  

https://leerling.schoolboekenservice.com/
https://leerling.schoolboekenservice.com/
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Kostenraming voor leerlingen. Schooljaar 2020-2021 

1e jaar TSO - ASO      

Onkostenomschrijving  Bedrag      

Benodigdheden lessen     87,00      

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   108,00      

Totaal   195,00      

      

2e jaar TSO - ASO      

Benodigdheden lessen     61,35      

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   108,35      

Totaal   169,70      

      

3e jaar TSO - ASO  3 TSO    3 ASO    

Benodigdheden lessen      38,00       78,00    

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen     83,00       83,00    

Ontmoetingsdagen 3-daagse     65,00       65,00    

Totaal   186,00     226,00    

Rekentoestel   108,00     108,00    

      

4e jaar TSO - ASO  4 TSO    4 ASO    

Benodigdheden lessen      78,00       95,00    

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen     88,00       88,00    

Totaal   166,00     183,00    

3- daagse Parijs    190,00     190,00    

      

5e jaar TSO - ASO  5 TSO    5 ASO    

Benodigdheden lessen      70,00     129,00    

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   138,00     125,00    

Totaal   208,00     254,00    

3- daagse Engeland (2 jaarlijks)   300,00     300,00    

Barcelona (2 jaarlijks) Facultatief   450,00     450,00    

      

6e jaar TSO - ASO  6 TSO    6 ASO    

Benodigdheden lessen      65,00     116,00    

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   175,00     181,00    

2- daagse uitstap Ardennen     80,00       85,00    

Totaal   320,00      382,00    

3- daagse Engeland (2 jaarlijks)   300,00     300,00    

Barcelona (2 jaarlijks) Facultatief   450,00     450,00    
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1e en 2e jaar BSO  1e/2e      

Benodigdheden lessen    120,00      

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   150,00      

Totaal   270,00      

      

3e en 4e jaar BSO  3e    4e    

Benodigdheden lessen      55,00       77,00    

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen     75,00       65,00    

Totaal   130,00     142,00    

Ontmoetingsdagen 3-daagse      65,00      

Extra: Parijs (3 dagen)   195,00     195,00    

      

5e, 6e en 7e jaar BSO  5e    6e    7e  

Benodigdheden lessen      40,00       50,00     115,00  

Culturele activiteiten/sportdag/uitstappen   155,00     108,00     140,00  

Startweek 7 ReMan         55,00  

Totaal   195,00     158,00     310,00  

3- daagse Engeland (2 jaarlijks)   300,00     300,00     300,00  

Barcelona (2 jaarlijks) Facultatief   450,00     450,00     450,00  
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‘FrigoFiche’ – schooljaar 2020-2021 
 
Te contacteren bij afwezigheid en algemene vragen/meldingen: 

 Liesbeth De Gendt – leerlingenadministratie – bij voorkeur via Smartschool ‘Liesbeth De 
Gendt’ - 053 83 22 98 – liesbeth.degendt@sintjozefschoolmere.be   

o zowel onverwachte als vooraf gekende afwezigheid 
o steeds briefje ouders uit agenda of doktersattest indienen bij terugkeer 
o meer info over wettiging afwezigheden: mapje bij inschrijving meegekregen/ in 

agenda vooraan (1e graad) / mapje met documenten (2e en 3e graad) 
 

Te contacteren bij andere zaken dan administratie of algemene vragen: 

 1e lijn: Klastitularis, leerkracht contactuur en vakleerkracht via Smartschool 

 2e lijn: Karolien Meuleman – zorgcoördinator – bij voorkeur via Smartschool ‘Karolien 
Meuleman’ – 053 85 73 19 – karolien.meuleman@sintjozefschoolmere.be 

 Margo Daeleman – pedagogisch directeur – Smartschool ‘Margo Daeleman’ -   
       053 85 73 13 – margo.daeleman@sintjozefschoolmere.be 
 

CLB-onthaler: Celien Molem – Smartschool ‘Celien Molem’ - 0492 73 81 28 
 

Belangrijke data: Zie schoolkalender - in agenda vooraan (1e graad) of in mapje met documenten 
(2e en 3e graad) 
 
Evaluatie en rapporteren: 

 Meeste toetsen en taken aangekondigd via Smartschool 

 Data rapporten en oudercontacten in jaarkalender – gelieve het rapport door te nemen en te 
ondertekenen 

 Data syntheseproeven in jaarkalender 

 In december zijn overschakelingen mogelijk – indien aangeraden door de school dan wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek  voor de kerstvakantie 

 Meer info over ‘gewichten’ op het rapport en over ‘gespreide of permanente evaluatie’ krijgt 
u mee in het rapportmapje. 

 Meer info over de werking van de klassenraad, deliberaties en attesten: zie uitgebreid 
schoolreglement 

 

Schoolstraat 

Bij het begin en einde van de schooldag wordt de Kloosterstraat tijdelijk afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 
• ’s morgens van 08.10 u. tot 08.35 u. en in de namiddag van 15.25 u. tot 16.00 u. 
• woensdagmiddag van 11.50 u. tot 12.20 u. 
 
Interessante info rond studeren en socio-emotionele ontwikkeling 
Via Smartschool – vakken – InfoSJSLeerlingen&Ouders – Weblinks  
Via Smartschool – vakken – InfoSJSLeerlingen&Ouders – Document 
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