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     Infobrief 1ste jaars 

 

Beste leerling van het eerste jaar 

Beste ouders 

Nog heel even genieten van de zomervakantie en binnenkort is het zover.   

Dan start je als nieuwe leerling in het Damiaaninstituut.  

Graag willen we jullie nu al wat informatie geven over het eerste jaar.  

Lees ook zeker het schoolreglement dat je kan vinden op onze website: 

www.damiaaninstituut.be/onze-visie/ 

Waarschijnlijk hebben jullie nog heel wat vragen.  We proberen er alvast een paar te 

beantwoorden.  

Hoe bestel je de handboeken?  

In het lager onderwijs betaalde de overheid de schoolboeken. In het secundair onderwijs is 

dat spijtig genoeg niet het geval. Heb je nog geen boeken besteld?  Dan doe je dat op 

deze manier:  

Je gaat naar de website van Studieshop: www.studieshop.be 

 

Om je boeken te bestellen, maak je eerst een login aan.  Dan kies je de juiste richting 

(voorbeeld hierboven is 1A keuzepakket Eye4Talent).   

Je krijgt een lijst met alle boeken die je nodig hebt.  Je betaalt de boeken online en ze 

worden aan huis geleverd.  Studieshop houdt je op de hoogte van de leveringsdatum.   

http://www.damiaaninstituut.be/onze-visie/
http://www.studieshop.be/
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Je bent echter niet verplicht om via Studieshop te gaan. Met de boekenlijst die je daar 

vindt kan je ook naar de boekhandel gaan en je boeken daar bestellen.  

In elk geval: bestel je boeken nu. 

Waar moet je zijn op de eerste schooldag?  

Onze leerlingen van de eerste graad gebruiken de groene poort halverwege de Pastoor 

Dergentlaan of de poort op de Herseltsesteenweg.  Er zal een onthaalteam van 

leerkrachten klaar staan om jullie te verwelkomen.  

Kom je met de fiets of met de bus? 

Er is een bushalte op de Herseltesteenweg (halte Heilaakstraat) en op de Pastoor 

Dergentlaan (halte Damiaaninstituut).  Via de app van De Lijn of via de routeplanner kan je 

de juiste uren en route vinden.  De meeste leerlingen hebben een Buzzy Pazz. Er zijn 

verschillende formules.  Neem zeker een kijkje op volgende website: 
https://www.vlaanderen.be/buzzy-pazz-van-6-tot-24-jaar 

Als je met de fiets komt, kun je terecht in de fietsenstalling op de Herseltesteenweg of op 

de Pastoor Dergentlaan.  Deze fietsenstalling bevindt zich een beetje verder ter hoogte van 

het standbeeld van Pater Damiaan. De fietsenstallingen zijn niet gesloten; dus zorg voor 

een stevig slot.  Indien je een locker huurt, kan je daar je fluovestje en/of helm achterlaten.  

Je kan voor €1 een stevige rugzakhoes kopen op het secretariaat.  Die hoes zorgt ervoor 

dat je zichtbaar bent in het verkeer en dat je rugzak lekker droog blijft.   

Verken samen met je ouders de route naar school al een keertje vooraf. Dit bespaart je 

heel wat zenuwen op de eerste schooldag zelf. 

Word je afgezet met de auto?  

Vanaf 8.10 uur is het zeer druk in de schoolomgeving.  Zorg er dus voor dat je zeker op tijd 

komt.  Naast de poort is een busstrook dus parkeren is niet zo makkelijk.  Het is vaak 

veiliger om een beetje verder van de poort uit te stappen en rustig naar de ingang te 

wandelen.  

Hoe ziet de eerste schooldag eruit?  

We verwachten je van 8.30 uur tot 12.00 uur.  De schoolpoorten zijn open vanaf 8.00 uur. 

Je zal dan vooral kennismaken met je klasgenoten en je klastitularis.  Iedereen verzamelt 

op de speelplaats van de eerste graad en als de bel gaat, wandelen we samen naar de 

kapel.  De directie zal je verwelkomen en daar worden de klassen ingedeeld.  Boeken heb 

je die dag nog niet nodig. Om 12.00 uur mag je terug naar huis.  

 

 

https://www.vlaanderen.be/buzzy-pazz-van-6-tot-24-jaar
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Wanneer beginnen de lessen?  

Maandag, dinsdag en woensdag zijn onthaaldagen voor de eerstejaars. ‘Tijdens deze 

onthaaldagen leer je de school, je klasgenoten, je klastitularis en je vakleerkrachten beter 

kennen.’  

 De lessen starten dus op donderdag 5 september. Dan pas moet je je handboeken 

meebrengen. 

Wanneer kies je je keuzepakket?  

Op dinsdagnamiddag organiseren we een keuzemarktje waar je nog eens kan 

kennismaken met de pakketjes.  Ook de leerlingen die Latijn kozen kunnen hier terecht.  

Tijdens het schooljaar hebben zij drie halve projectdagen die gebaseerd zijn op de 

keuzepakketten.  

Even opfrissen.  Waaruit kan je kiezen? Je krijgt de kans om drie modules te volgen, telkens 

9 weken lang.  Je eerste en je tweede keuze krijg je zeker, je derde keuze proberen we ook 

te garanderen, tenzij de groepen te groot worden.  Bekijk dit zeker nu al eens met je 

ouders, want op dinsdag 3 september zal je al een keuze moeten maken(uitgezonderd de 

leerlingen die al Latijn gekozen hebben). 
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Hoe ziet een schooldag eruit?  

In het 1ste jaar secundair onderwijs bestaat een dag uit 7 lesuren van 50 minuten, 

uitgezonderd woensdag. Op woensdag heb je 4 lesuren van 50 minuten. 

Vanaf 8.10 uur kan je in de refter terecht om eventueel je lessen nog even na te kijken.  

De lessen starten om 8.30 uur. Zorg ervoor dat je zeker om 8.25 uur binnen de 

schoolpoorten bent.  De poorten zijn overdag gesloten.   

Jouw klastitularis bezorgt je tijdens de onthaaldagen je lessenrooster. Je kan die ook 

vinden op Smartschool.  

 

Regeling op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

1ste uur 8.30 uur – 9.20 uur 

2de uur 9.20 uur – 10.10 uur 

 10 minuten pauze 

3de uur 10.20 uur – 11.10 uur 

4de uur 11.10 uur – 12.00 uur 

 45 minuten pauze waarvan 20 minuten in de refter om je boterhammen 

op te eten (of soep voor €1 vanaf oktober)  

5de uur 12.45 uur – 13.35 uur 

6de uur 13.35 uur – 14. 25 uur 

 10 minuten pauze 

7de uur 14.35 uur – 15. 25 uur 

 Vrijwillige studie mogelijk tot 16.15 uur 

 

Regeling op woensdag  

1ste uur 8.30 uur – 9.20 uur 

2de uur 9.20 uur – 10.10 uur 

 10 minuten pauze 

3de uur 10.20 uur – 11.10 uur 

4de uur 11.10 uur – 12.00 uur 
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Wat is een leerlingenkaart?  

Tijdens de eerste weken krijgt iedereen een persoonlijke leerlingenkaart waarop een 

barcode staat.  Deze kaart moet je steeds bij je hebben.  Indien je te laat bent of tijdens de 

dag ergens naartoe moet (orthodont, ziekenhuis,…) moet je altijd je kaart laten scannen op 

het secretariaat. Met deze kaart krijg je ook kortingen op activiteiten buiten de school.  Op 

deze website vind je meer info: https://www.scholierenkoepel.be/leerlingenkaart/aanbieders 

Wat met de schoolagenda? Wat is Smartschool? 

Smartschool is de belangrijkste bron van informatie wat betreft taken en toetsen.  

De (papieren) planagenda is een hulpmiddel om een goede planning, studiemethode en 

werkwijze op te bouwen.   

We werken met een digitale schoolagenda op Smartschool.  Dat wil zeggen dat je zelf je 

agenda niet meer moet invullen.  De leerkracht vult de lesonderwerpen in zodat jij en je 

ouders kunnen zien welke leerstof je allemaal krijgt. In de digitale agenda komen ook al je 

taken, opdrachten en geplande toetsen te staan.  Je moet dus echt wel dagelijks kijken 

wat er van jou verwacht wordt.   

Om met Smartschool te kunnen werken krijg je in het begin van het schooljaar een 

gebruikersnaam (voornaam.achternaam) en een wachtwoord.  Je ouders gebruiken 

dezelfde gebruikersnaam maar krijgen een ander wachtwoord voor hun ouderaccount. Je 

ouders krijgen hun wachtwoord op de infoavond.  Wachtwoorden zijn altijd strikt 

persoonlijk.  

Je kan heel veel info vinden op dia.smartschool.be. Daar log je in met gebruikersnaam en 

wachtwoord.  Installeer zeker de app van Smartschool op je smartphone.  Dan hoef je niet 

elke keer in te loggen. Alle berichten en brieven zullen ook via Smartschool verstuurd 

worden. Dit is ons officiële communicatieplatform.  Via Smartschool kan je ook 

communiceren met je leerkrachten.  

Wat doe je als je ziek bent? 

Je ouders contacteren Annemie Verlinden.  

 

Als je ziek of afwezig bent, bellen je ouders ten laatste de dag zelf de school op  

016 – 52 58 65. Je ouders bezorgen de school een doktersattest of vullen een 

afwezigheidsbriefje in dat ze vinden op Smartschool Alle afwezigheden worden gemeld bij 

Annemie Verlinden.  Zij houdt de afwezigheden van alle leerlingen van onze school bij.  Zij 

is de contactpersoon rond alles wat met afwezigheden te maken heeft.  Je ouders kunnen 

haar ook een bericht sturen via Smartschool.  

https://www.scholierenkoepel.be/leerlingenkaart/aanbieders
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Wat doe ik als ik of mijn ouders vragen of problemen hebben?  

1ste graad: leerlingenbegeleidster Annick Laureys 

 

1ste graad: secretariaatsmedewerker: Natasja Peeters 

 

Per graad is er een leerlingenbegeleidster aangesteld waarbij je altijd terecht kan.  Ook je 

klastitularis of andere leerkrachten willen je graag helpen of naar jouw verhaal luisteren. 

De leerlingbegeleiding werkt begeleidend en ondersteunend. Jouw welbevinden moet 

goed zitten, dit is de basis van alles. Wanneer iemand zich niet goed in zijn/haar vel voelt, 

dan zal de rest ook minder goed lukken. 

De eerste lijn: de leerkrachten en de klastitularis  

De leerkrachten en de klastitularis het dichtst bij jou als leerling. Wij proberen er op onze 

school naar te streven dat je met je leerkracht een vertrouwensband kan opbouwen. De 

leerkrachten hebben veel aandacht voor het persoonlijk welzijn van elke individuele 

leerling, observeren het groeiproces in de klas en het leefklimaat op school en in de klas. 

Bij problemen in de klas zullen zij de tijd vrijmaken om een klasgesprek of een individueel 

gesprek te voeren. Indien je leerkracht je niet kan helpen, dan wordt er aan de 

leerlingenbegeleidster gevraagd om dit verder op te volgen.  

De tweede lijn: de leerlingenbegeleidster 

De leerlingenbegeleidster neemt in de eerste plaats het begeleidende aspect op zich. Zij 

staat in voor de socio-emotionele begeleiding in alle mogelijke facetten. Dat gaat van het 

spreken met individuele leerlingen (bv. bij spijbelgedrag, thuisproblemen, gedrag,…), over 

het begeleiden van klasgesprekken, tot het coachen van de leerkrachten en de klascoaches 

(professionalisering). Iedere week is er een overleg met de leerlingenbegeleidsters en de 

directie. Leerlingen of bepaalde klasgroepen worden besproken en een plan van aanpak 

wordt gezamenlijk bepaald. Indien nodig werken we samen met het CLB of externe 

hulpverlening.   
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De derde lijn: de specialisten 

Op dit niveau situeert zich de externe hulpverlening. Indien nodig kan het CLB een 

aanvraag indienen om externe hulpverlening in te schakelen. Ook het 

ondersteuningsnetwerk geeft gespecialiseerde hulp aan leerlingen met een specifiek 

probleem. 

Save the date!  

Belangrijke data om alvast in je kalender te noteren:  

• Dinsdag 10 september 2019 om 19.00 uur 

Infoavond: ontmoeting met klastitularis en directie  voor alle ouders 

• Oudercontacten:  

- 7 november 2019  

- 20 december 2019 

- 5 mei 2020 

- 29 juni 2020 

• 3-daagse uitstap naar Parijs en Disneyland: 27, 28 en 29 mei 2020 

Spannend dus, al die veranderingen.  Maar geen nood, we begeleiden jou stap voor stap 

doorheen het schooljaar.  

Toch nog vragen vóór de start van het schooljaar? Nog iets niet duidelijk?  

Onze school is terug open vanaf 19 augustus van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur 

tot 16.00 uur. Op maandag zijn wel zelfs tot 19.00 bereikbaar. 

Op zaterdag kun je tussen 9.00 uur en 12.00 uur ook bij ons terecht.   

Niets vergeten? 

- Persoonlijke fiche ingevuld?  

- Getuigschrift binnengebracht?  

Super! Dan ben je er helemaal klaar voor.  

Tot binnenkort 

 

DIA-TEAM Eerste graad 


