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Beste leerling van de tweede en derde graad 

Beste ouders 

Binnenkort is het zover.  Dan start je (terug) in het Damiaaninstituut.  

Graag willen we jullie nu al wat informatie geven over volgend schooljaar. Wat hieronder in het 

rood staat is NIEUW. 

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

www.damiaaninstituut.be 

 

Heb je je boeken al besteld?   

Heb je nog geen boeken besteld?  Je gaat naar de website van Studieshop www.studieshop.be 

en je zoekt je klas. Als je een bepaald boek reeds in je bezit hebt, kan je het uitvinken. 

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. 

Heb je materiaal nodig in een technische studierichting? 

Je vindt de materiaallijsten op Smartschool > intradesk > materiaallijsten. Nieuwe leerlingen 

vinden die info op onze website www.damiaaninstituut.be > inschrijvingen > schoolmateriaal.  

Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk over al het materiaal beschikt; ben je echter niet 

zeker wat je juist moet aankopen, vraag het dan de eerste les aan de leerkracht. 

 

Waar en wanneer moet je op 2 september, de eerste schooldag, op school zijn?  

Je komt binnen via de poorten op de Pastoor Dergentlaan of de Herseltsesteenweg.  Op het 

hieronder aangegeven uur kom je naar de grote speelplaats waar in de refter de klasverdeling 

zal plaats vinden. Nadien maak je kennis met je klastitularis en je klasgenoten. Iedereen blijft 

op school tot 12 uur; in de namiddag ben je vrij. 

2de jaar: 9 uur 

3de jaar: 9 uur  

4de jaar: 9.30 u  

5de jaar: 10 u  

6de jaar: 10.30 u  

7de jaar: 11 u 

 

 

Kom je met de fiets, de moto 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.  

http://www.studieshop.be/
http://www.damiaaninstituut.be/
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Neem zeker een kijkje op volgende website: https://www.vlaanderen.be/buzzy-pazz-van-6-

tot-24-jaar 

Als je met de fiets komt, kan 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. Met je motorfiets kan je terecht langs de Pastoor Dergentlaan; deze locatie zal ’s 

middags gesloten blijven.  Je kan dus ’s middags niet buiten met je moto.  

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.   

 

Wat is een leerlingenkaart? En een middagpasje? 

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 (orthodontist, 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 

Zit je in de derde graad en gaven je ouders de schriftelijke toelating om ’s middags de school 

te verlaten, dan krijg je in de loop van de eerste week een middagpasje. Hiermee kan je ’s 

middags buiten, op eigen risico. Breng de eerste week zeker zelf je middaglunch 

(boterhammen) mee want je middagpasje moet nog aangemaakt worden.  

Wat is Smartschool? 

We werken heel intensief met het digitale leer- en communicatieplatform Smartschool. D.w.z. 

dat alle communicatie (ook met je ouders) digitaal verloopt maar ook dat heel wat cursussen 

digitaal worden verwerkt.  

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

Installeer zeker de app van Smartschool op je smartphone.  Dan hoef je niet elke keer in te 

loggen. We verwachten dat je dagelijks je Smartschoolberichten nakijkt. 

Wat doe je als je ziek bent?  

 

Of je nu in de tweede of in de derde graad zit: je ouders contacteren altijd Annemie Verlinden 

via tel. 016 52 58 65. Ten laatste daags na je terugkeer op school moet mevrouw Verlinden in 

het bezit zijn van het ‘papieren’ afwezigheidsbriefje dat je vindt op Smartschool. Je stuurt haar 

dat liefst via Smartschool of je mailt naar annemie.verlinden@damiaaninstituut.be  

We kijken ernaar uit om je (terug) te zien op 2 september!  

Tot binnenkort 

Jos Smeets en Myriam Borremans 

Pedagogische directie 2de-3de graad 
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