
Welkom in Sint-Jan Berchmans... 

Beste leerling 

We heten je welkom in onze scholengroep. Met een sterke zin voor vernieuwing, via eigentijds onderwijs en vanuit 

een open christelijke levensvisie helpen wij je graag op weg naar een beloftevolle toekomst. 

Beste ouder 

U schreef uw dochter/zoon in als leerling van onze scholengroep. Wij danken u voor het vertrouwen en hopen op 

een goede samenwerking en contact met u als ouder. School maken we immers allemaal samen. Met deze  

infofolder bezorgen wij u heel wat nuttige informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Uitkijkend naar be-

gin september wensen wij u een prettige vakantie toe en alvast …    

welkom in Sint-Jan Berchmans Avelgem!        

Nog vragen na het lezen van deze infofolder? 
Tijdens de zomervakantie kan u terecht in het college, Kasteelstraat 12: 
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur  
en op zaterdag 2 juli van 9.00 tot 12.00 uur. 

De school is gesloten van 11 juli t.e.m. 15 augustus. 

Deze infobundel bevat alle info voor het nieuwe schooljaar. 
Hou deze bij tot september. Er volgt geen ander bericht meer. 

Een school waar je  
mag groeien in  

leren leren, leren leven  
en leren kiezen 

Een school waar je  
vanuit een open  

christelijke levensvisie  
mag groeien  

in betrokkenheid 

Een warme school,  
sterk in zorg op maat  

van elke jongere 



Zowel in de middenschool als in het college staat een team leerlingenbegeleiders, leerkrachten en opvoeders klaar 
om met jou in gesprek te gaan. Zij zoeken met jou naar de beste oplossing voor al je zorgen, zoals studieproblemen, 
ruzies, problemen op persoonlijk vlak... 
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Zorg op maat... 

Mieke Bothuyne 
Campusdirecteur 

Debbie Baert 
Directeur middenschool 

Karolien Loncke 
leerlingenbegeleider college 

Isabelle Gekiere 
leerlingenbegeleider middenschool 

Leerlingenparticipatie... 
Verschillende leerlingenraden geven kleur aan het dagelijks schoolleven. Maak je deel uit van een van onze raden, 
dan bepaal je mee hoe een en ander verloopt op school. Zo is er een leerlingenraad als spreekbuis van de leer-
lingen, waar je je mening kwijt kunt over het reilen en zeilen in de school. Op deze manier help je ook mee om ver-
schillende activiteiten te organiseren en kan je leuke ideeën uitwerken rond tal van thema’s in de middenschool 
en/of in het college (milieu, sport, verkeersveiligheid…). 



Het nieuwe schooljaar 2022 - 2023 vangt aan op  

D O N D E R D A G  1  S E P T E M B E R.  

• De eerstejaars starten om 8.30 uur in de lokalen in de Leopoldstraat.  
• Leerlingen van het tweede jaar starten om 9.15 uur in de Leopoldstraat. 
• Leerlingen van het derde jaar starten eveneens om 8.30 uur. Ze worden 

verwacht in de sportzaal van het college.  
• De overige leerlingen van het college (vierde t.e.m. zesde jaar) starten om 

10.00 uur. 
• Nieuwe leerlingen van het college starten om 9 uur. 

Op de eerste schooldag voorzien wij voor onze eerstejaars en derdejaars een 
ONTHAALPROGRAMMA. De leerlingen maken kennis met de nieuwe 
klasgenoten, de klassenleraar/-lerares, de opvoeders. We maken hen ook 
wegwijs in de school op een ludieke manier.  
Alle andere leerlingen maken ook kennis met hun ‘nieuwe’ klasgroep op een 
speelse manier en krijgen uitleg over de verschillende raden. We sluiten de dag 
af met een eucharistieviering. 

Voor deze eerste schooldag brengen de leerlingen enkel de schoolagenda en wat 
schrijfgerei mee.  
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Aanvang schooljaar 2022 - 2023 

Daarnaast organiseren wij in de midden-
school de huiswerkklas op maandag, 
dinsdag en donderdag. Leerlingen kun-
nen dan tussen 16.00 en 16.50 uur te-
recht in de huiswerkklas. Ze kunnen er 
een beroep doen op een leerkracht voor 
ondersteuning bij het maken van een 
huiswerk. Ook voor een groepswerk zijn 
leerlingen daar welkom.   
De leerlingen kunnen ook uitgenodigd 
worden naar de remediëringsles voor 
wiskunde, Nederlands of Frans.  Dit 
wordt dan meegedeeld via de school-
agenda. De leerkrachten schrijven de 
leerlingen hiervoor in indien ze een be-
paald hoofdstuk nog niet voldoende on-
der de knie hebben of als ze een deel van 
de leerstof gemist hebben door afwezig-
heid. 
Alle leerlingen leggen in september ook 
een taaltoets af. Op basis van deze resul-
taten bepalen we of de leerlingen al dan 
niet extra taalondersteuning nodig heb-
ben. Afhankelijk daarvan volgt een uitno-
diging voor de lessen taalplus of taal-
steun. 

De avondstudie organiseren  
wij afzonderlijk voor middenschool 
en college. 
In de beide vestigingsplaatsen  
kunnen leerlingen in de studie  
blijven op maandag, dinsdag en  
donderdag van 16.00 tot 18.00 uur. 
Op woensdagnamiddag is er geen 
studie. 
De eerste avondstudie is voorzien op  
maandag 12 september. De dagen 
waarop er geen avondstudie is,  
worden meegedeeld via de school-
kalender, bij de aanvang van  
het nieuwe schooljaar. 
 
Men is niet verplicht alle dagen  
van de week aanwezig te zijn in de 
studie.  Het principe is wel dat men 
een vast schema aanhoudt voor  
een gehele periode of een volledig 
trimester.   
Inschrijven voor de avondstudie doe 
je via het inschrijvingsformulier in de 
loop van de eerste  
schooldagen. 
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Avondstudie - huiswerkklas - remediëring 



De leerlingen kunnen hun handboeken aankopen via school. Dit hebben jullie bij de inschrijving kunnen aandui-
den. Uiteraard mag dit ook in de gewone boekhandel. Op de boekenlijst, die u kan raadplegen op onze website 
www.sjb-avelgem.be (praktisch—boekendienst), staan titel, ISBN-nummer, uitgeverij, auteur en prijs vermeld. 
Zolang de voorraad strekt en de kwaliteit voldoende is, is het ook mogelijk de leerboeken tweedehands aan te 
kopen (voor het eerste jaar zijn er geen tweedehandsboeken beschikbaar). Een verantwoordelijke van de boeken-
dienst controleert elk boek: u kan bijgevolg in vertrouwen  kopen. De leerlingen kunnen hun gebruikte handboe-
ken tweedehands laten doorverkopen door de school. De boeken worden ingediend aan het einde van het school-
jaar. Na verkoop wordt de opbrengst onmiddellijk afgetrokken van de rekening voor de nieuwe boeken.  
De boekendienst is een service van de school. Het is onbegonnen werk om aan iedereen een detail van de verkoop te bezor-
gen. Wie van de dienst wenst gebruik te maken, stelt zijn vertrouwen in de school. Men is ook niet verplicht de boeken via de 
school te verkopen. 

BOEKENDIENST :  AANDACHT ! 
1. Indien u de boeken besteld hebt via de school bij inschrijving kan u deze komen 

afhalen in de refter van de middenschool (Leopoldstraat): 

• eerstejaars: vrijdag 26 augustus (14.00 - 19.00 u.) 

• tweedes - derdes: maandag 29 augustus (14.00 - 19.00 u.) 

• vanaf de vierdes: dinsdag 30 augustus (14.00 - 19.00 u.) 

Ouders met leerlingen in verschillende leerjaren kunnen langskomen op één mo-
ment om de boeken af te halen. Wie zich moeilijk kan vrijmaken, kan ook op een 
van de andere bovenstaande momenten langskomen. 

3. Bij het afhalen van de boeken kan u kiezen tussen: 

• betaling van het volledige bedrag; 

• betaling van 100 euro en de rest via overschrijving  
eind september.  

Betaling: contant of met payconic. 
4.  Bij het afhalen van de boeken voorzien wij ook de nodige info over ons digitaal      
  platform Smartschool (zie volgende blz.). Wij helpen u als ouder bij het inloggen 
 op Smartschool en geven ook reeds de nodige info.  Voorzie dus voldoende tijd 
 voor het afhalen van de boeken (max. half uurtje). 
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Boekendienst 

Enkele prijzen op een rijtje 

schoolverzekering per schooljaar 9,00€                    

maalti jden volle maaltijd (afhankelijk van de keuze)(richtprijs) 5,70€                    

(via  voorui tbeta l ing op Cl ick4food) belegd broodje (afhankelijk van de keuze)(richtprijs) 4,00€                    

soep 1,00€                    

sportkledi j jongens (broekje + T-shirt) 22,00€                  

(T-shirt met embleem) meisjes (broekje + T-shirt) 22,00€                  

sweater (vanaf 2de graad) 25,00€                  

huur leerl ingenkastje per schooljaar (gespreid) 25,00€                  

huur computer per maand (+ zie aparte info) 8,00€                    

Samen met het schoolreglement zal u begin september een gedetailleerd overzicht ontvangen van alle  
onkosten die in de loop van het schooljaar zullen aangerekend worden. Dit overzicht bevat richtprijzen 
(prijsschommelingen zijn mogelijk). Hieronder bezorgen wij u reeds een eerste beperkt overzicht. 

Voor de eerstes zorgen we ervoor dat 
het boekenpakket reeds klaarligt in het 
klaslokaal. Zo moeten de leerlingen de 
boeken de eerste dagen niet meebren-
gen naar school. Wie dit wenst kan het 
boekenpakket bekijken in het klaslo-
kaal. 
Voor de tweedes bieden we de moge-
lijkheid om zelf het boekenpakket in 
het klaslokaal te gaan leggen (de twee-
des kennen hun weg al in de school).  
Uiteraard kan men het boekenpakket 
ook meenemen naar huis. 
In dit pakket vindt u een brief terug 
met alle nodige info over het bestel-
len van de boeken en een handleiding 
(niet voor eerstes en tweedes).  



Middagmaal 

Elke dag bereidt een keukenteam onze verse maaltijden ter plaatse. 
In ons zelfbedieningsrestaurant hebben de leerlingen dagelijks de keuze 
tussen twee verschillende schotels,  een vegetarisch gerecht en een salad-
bar. De kostprijs voor een warme maaltijd bedraagt ongeveer 5,70 euro 
afhankelijk van de keuze. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het 
broodjesconcept waarbij de leerlingen zelf de ingrediënten naar keuze 
kopen om hun broodje klaar te maken  
(kostprijs afhankelijk van de keuze ongeveer 4 euro). Natuurlijk hoef je van 
deze diensten geen gebruik te maken en kan je je eigen picknick van thuis 
meebrengen. Wie dit wenst, kan hierbij soep (1 euro) of een  
gezonde frisdrank (1 euro) kopen. Water wordt gratis aangeboden. 
De betaling gebeurt via een betaalkaart die op school aangekocht wordt  
en waarop door de ouders een bepaald bedrag gezet wordt. 
Als ouder kan u steeds alle aankopen van uw zoon/dochter nakijken op  
www.click4food.be. Betalen doet u ook via deze site: gewoon doorklik-
ken en via bancontact (kan met smartphone) betalen. U krijgt bij het afha-
len van de boeken of bij het begin van het schooljaar alle info hierom-
trent, evenals uw persoonlijke login. 
 

Gezonde ‘korte pauzes’ met een tussendoortje 
Tenslotte biedt onze keukenploeg tijdens de pauzes in de voormiddag en 
tijdens de avondstudie ook gezonde tussendoortjes aan: een stuk fruit, 
yoghurt, soep …  
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Schoolrestaurant 
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Digitale leeromgeving: Smartschool 

Alle leerlingen, alle ouders en personeel van de school beschikken over een beveiligde web-
ruimte die ze alleen kunnen raadplegen met een gebruikersnaam en een wachtwoord.   
Je bereikt deze elektronische leeromgeving via https://sjb-avelgem.smartschool.be of via de 
schoolwebsite www.sjb-avelgem.be.  
Dit leerplatform biedt heel wat mogelijkheden die in de lessen intensief zullen gebruikt wor-
den. De leerlingen krijgen een kennismakingsles in de loop van september met uitleg over de 
vele mogelijkheden.  
Als ouder maakt u een co-account aan. Dit is heel handig als communicatiemiddel (mail sturen 
naar leerkrachten, directie …), voor het raadplegen van documenten (via Intradesk: hier komen 
alle brieven, nieuwsbrieven) of voor het raadplegen van punten en rapporten. 
De ouders van onze eerstejaars krijgen vrijblijvend de kans om hands-on dit leerplatform te le-
ren gebruiken op 13 september tijdens de kennismakingsavond. 
Alle communicatie met u als ouder verloopt via de co-account op Smartschool. U krijgt alle 
gegevens voor deze account bij het afhalen van de boeken. U kan uw account wel koppelen aan 
uw gewoon mailadres en dan ontvangt u een melding wanneer er nieuws is.  
Bij het afhalen van de boeken (eerstejaars vrijdag 26 augustus) voorzien we voor de ouders van 
de eerstejaars reeds een kort infomoment (hands-on) waarbij we helpen bij het inloggen.  

Website 
Neem zeker een kijkje op www.sjb-avelgem.be! 
Je kan ons ook volgen op facebook: Sint-Jan Berchmans Avelgem 

http://www.sjb-avelgem.smartschool.be
http://www.sjb-avelgem.be


Schoolreglement 

Het schoolreglement kan u raadplegen via de website 
van de school (www.sjb-avelgem.be). Bij het begin van 
het schooljaar krijgt u een brief waarbij u gevraagd 
wordt akkoord te gaan met ons schoolreglement. 
 

Afwezigheden 

Wie omwille van ziekte ‘s morgens niet naar school 
kan, moet voor 08.30 uur de school verwittigen.  
Je kan het secretariaat bereiken op  
het nummer 056 64 42 12.  
Bij een korte afwezigheid wegens ziekte (max. 3 opeen-
volgende dagen) volstaat een verklaring (zie school-
agenda), ondertekend door de ouders. 
Bij langdurige afwezigheid of wanneer men reeds vier 
maal met een verklaring van de ouders afwezig bleef, 
moet een doktersattest voorgelegd worden. Ook voor 
elke afwezigheid tijdens de proefwerken moet een dok-
tersattest voorgelegd worden. 
Wie omwille van een andere reden niet naar school kan 
komen, moet hiervoor vooraf de toestemming van de 
directie krijgen. 
 

Middagpauze 

Alleen de leerlingen 
die thuis het middag-
maal gebruiken, verla-
ten over de middag 
de  school.   
Leerlingen die op 
school blijven eten, 
krijgen dus in geen enkel geval de toestemming om bui-
ten de school te gaan eten. Uitzonderingen worden niet 
toegestaan gezien onze verantwoordelijkheid wat be-
treft de verzekering. 
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Schoolgerei 

De verschillende 
vakleerkrachten 
geven de eerste 
les meer info 
over de benodigdheden. We maakten reeds een over-
zicht van de belangrijkste zaken die de leerlingen nodig 
hebben. Dit overzicht voegen we toe als bijlage bij deze 
infomap. De leerlingen krijgen ook de nodige tijd om 
ervoor te zorgen dat ze het materiaal hebben.  
 

Dactylo  
We bieden 2 mogelijke formules aan:  
1) De leerlingen krijgen 1 infosessie en volgen dan het 

boek stapsgewijs zelfstandig. Kostprijs: 30 euro voor 
de aankoop van het boek “Typ-top Online 1”.  

2) De leerlingen volgen de cursus zelfstandig maar wor-
den online opgevolgd en gecontroleerd. Er is af en 
toe een moment waarop de leerlingen tijdens de 
middagpauze worden opgevolgd via een test. Kost-
prijs: 90 euro voor de aankoop van het handboek + 
een vaste prijs voor de opvolging.  

Op het einde van het schooljaar bieden we een snel-
heidsproef aan, zodat de leerlingen hun diploma dactylo 
kunnen behalen. We informeren u in september over dit 
aanbod. 
 

Sportkledij 

We verwachten dat de leerlingen uniforme turnkledij 
dragen: een blauw broekje van de school en een witte  
T-shirt met het schoolembleem.   
De bestelling van de nieuwe turnkledij gebeurt bij de 
sportleerkracht: 
• voor het eerste jaar: vrijdag 26 augustus, op  

het moment van de boekenverkoop; We voorzien ook 
een strijklabel met de naam van de leerling om thuis 
op de t-shirt te strijken. 

• voor de overige leerjaren: tijdens de eerste les  
lichamelijke opvoeding.  

Ook later kunnen de leerlingen bij de sportleerkracht 
terecht voor de bestelling van nieuwe  kledij. Verder  
dragen de leerlingen gewone turnpantoffels en/of sport-
schoenen. 

Algemene informatie 

Individuele opbergkastjes 

Iedere leerling krijgt bij het begin van het schooljaar 
een individueel kastje (met persoonlijke sleutel) toege-
wezen voor het opbergen van handboeken, boekentas, 
turn- en zwemgerei, boterhamdozen, enz. De betaling 
gebeurt via de schoolrekening gespreid over het jaar. 
Op deze manier kunnen de leerlingen alles veilig  
opbergen en bovendien vermijden dat ze met een al te 
zware boekentas de weg van en naar school moeten 
afleggen. 



P A G I N A  7  

Met de bus naar school 

Heel wat leerlingen komen te voet, per fiets of met de wagen naar school. Daarnaast 
zijn er ook vlotte busverbindingen. Dankzij de inspanningen van 'De Lijn' en 'TEC' is de 
school heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn haltes in de buurt van  
en/of vlak voor de school en het station bevindt zich op slechts vijf minuten wandelaf-
stand. Een goedkoop schoolabonnement (Buzzy Pazz) kan u bekomen in het dichtstbij-
zijnde station of via de website van “De Lijn”.  Uitgebreide info en concrete uurregelin-
gen zijn te verkrijgen op school. 

We zetten de mogelijkheden even op een rijtje: 
91: Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem  
92: Kortrijk – Zwevegem – Deerlijk (Koevoet) – Otegem – Avelgem 
85: Kooigem –  Spiere – Helkijn – St.-Denijs – Moen – Bossuit – Outrijve –  Avelgem  
       Waregem – Anzegem – Kaster – Kerkhove – Waarmaarde – Avelgem 
       Ingooigem – Tiegem – Kaster – Kerkhove – Avelgem  
65: Oudenaarde – Leupegem – Melden – Berchem – Ruien – Avelgem 
68: Renaix/Ronse – Ronse(Klijpe) – Kluisbergen (Eynsdaele) – Kwaremont – Berchem  – Ruien – Rugge – Avelgem 
97: Tournai – Kain – Obigies – Hérinnes – Pecq – Warcoing – Pottes – Celles –  Escanaffles – Avelgem 
       Renaix/Ronse – Russeignies – Amougies – Orroir – Escanaffles – Avelgem 

Is er niet direct een verbinding die aan de verwachtingen beantwoordt, dan kan u eventueel een beroep doen op 

de belbus. Er is een halte aan het station van Avelgem: interessant voor wie heel landelijk woont in Zwevegem, 

Deerlijk (St.-Lodewijk), Otegem, Bellegem, Kooigem, Spiere-Helkijn, St.-Denijs, Moen en Heestert. 
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Fietsers  

Wie met de fiets naar school komt, krijgt bij het begin 
van het schooljaar een vaste plaats toegewezen. Zo-
wel in de middenschool als in het college beschikken 
wij over voldoende overdekte fietsenstallingen. De 
fietsers worden verondersteld om steeds van deze 
vaste plaats gebruik te maken en vooral om respectvol 
met de fietsen van medeleerlingen om te gaan. Bij 
schade wijst de school elke verantwoordelijkheid af.   

•  8.30 -  9.20  uur : 1ste lesuur 
•  9.20 -  10.10 uur : 2de lesuur 
• 10.10 - 10.25  uur : pauze  
• 10.25 - 11.15  uur : 3de lesuur 
• 11.15 - 12.05  uur : 4de lesuur  
• 12.05 -  12.55 uur : 5de lesuur in het college 
 
• 13.15 - 14.05  uur:     5de lesuur in de middenschool 
• 14.05 - 1 4.55  uur:     6de lesuur (*) 
• 14.55 - 15.10  uur:     pauze 
• 15.10 - 16.00  uur:     7de lesuur 
• 16.00 - 18.00  uur:      avondstudie (ma - di - do) 
(*)  op vrijdag de pauze na het 5de lesuur 

Dagindeling middenschool 

Schoolverzekering 

Op school en op weg van en naar school zijn de leer-
lingen verzekerd tegen lichamelijke letsels. Materiële 
schade valt hier echter buiten. De schoolverzekering 
dekt NIET de burgerlijke aansprakelijkheid van de leer-
lingen (schade aan derden).  Daarom is een familiale 
verzekering ten zeerste aan te raden.  Dit is vooral  
nodig voor leerlingen die met de fiets naar school  
komen en eventueel aansprakelijk kunnen gesteld  
worden voor een ongeval op weg naar school.   



Een frisse kijk en een open geest, dit betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de toekomst en dat we flexibel 
omgaan met maatschappelijke veranderingen. Als school hebben we een actieplan met als doel in te zetten op acti-
verende werkvormen.  
Ook de nood aan differentiëren en remediëren zowel tijdens als na de lessen is steeds groter. Het is duidelijk dat dit 
niet meer kan zonder ICT-middelen. Het gebruik van een computer door leerlingen kan niet meer beperkt blijven 
tot een aantal lesuren in een computerklas of het gebruik van een pc uit een laptopkar. Neen, een leerling moet 
steeds, wanneer dit past binnen de lesdoelen toegang hebben tot een (persoonlijk) toestel waarop hij/zij alle vaar-
digheden kan oefenen.  
We zien ICT hierbij niet als doel op zich maar als een middel. De onderwijsvernieuwing verwacht dat de computer 
geïntegreerd wordt in heel wat vakken en dus niet alleen gebruikt wordt in het vak ICT. We zijn reeds in september 
2021 gestart met een laptopproject: elke leerling in het 1ste, 2de en 3de jaar beschikt zowel op school als thuis over 
een persoonlijk toestel. In september 2022 breiden we dit project ook uit naar alle leerlingen van het 4de, 5de en 
6de jaar. We kiezen ervoor om iedereen met hetzelfde toestel te laten werken want dit biedt veel voordelen qua 
ondersteuning. De uitrol van Digisprong, een nieuw initiatief van de Vlaamse regering, heeft de kostprijs van dit pro-
ject bepaald.  Bovendien willen we op deze manier ook andere kosten reduceren, want een atlas (wel een digitaal 
alternatief dat veel goedkoper is) en een rekenmachine zullen niet meer aangekocht moeten worden. 
Concreet betekent dit voor uw zoon/dochter het volgende:  
• Uw zoon/dochter gebruikt een toestel van de school (HP Probook met pen device). Dit toestel wordt aangeleverd 

door de school begin september en is voor alle leerlingen hetzelfde. Wij configureren dit toestel volledig.  
• Hij/zij heeft dit toestel altijd ter beschikking, zowel op school als thuis en ook tijdens de vakanties. 
• Bij technische problemen mag de leerling het toestel afgeven en krijgt hij/zij in afwachting van herstel een reser-

vetoestel mee. We vragen wel om documenten steeds in the cloud te bewaren zodat resetten mogelijk is. 
• De school bepaalt welke programma’s op dit toestel staan en wanneer de leerling op school in het netwerk zit, 

zal de toegang tot bepaalde sites geblokkeerd worden. Thuis is dit uiteraard niet het geval. 
• Wij vragen hiervoor een servicekost per maand. De prijs van de servicekost bedraagt 8 euro en dit gedurende 10 

maand. 
• Afhankelijk van het budget dat de overheid in de toekomst zal vrijmaken zullen we dit laptopproject eventueel 

moeten bijsturen. 
• In de servicekost is ook een verzekering inbegrepen: bij diefstal (indien dit ook effectief kan aangetoond worden 

via inbraakschade en een proces-verbaal van de politie) of schade door eigen schuld betaalt u slechts 39 euro 
voor een volledig nieuw toestel. 

• Samen met het toestel leveren we een hard case om de pc veilig in te bewaren. 
• U tekent als ouder een gebruikersovereenkomst en we vragen een waarborg van 150 euro. Wanneer uw zoon/

dochter de school vroegtijdig verlaat en het toestel is nog in goede staat, dan krijgt u dit bedrag terug. 
• Uiteraard zal er af en toe controle zijn van de staat van het toestel en indien er schade aan het toestel wordt aan-

gebracht (bv. inkt op het toestel, ontbreken van toetsen, blutsen in het toestel…) zal de schade op eigen kosten 
moeten hersteld worden en volgt er ook een sanctie volgens ons sanctiebeleid. 

• Eind augustus krijgt u bij het afhalen van de boeken een uitgebreide infobundel over ons ICT-beleid. 
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Laptopproject 
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In het schooljaar 2022-2023 verhuizen we naar een nieuwe 

campus. We bouwen namelijk een gloednieuwe, ruime en  

moderne campus.  

 

In fase 1 wordt op het voetbalveld een apart gebouw voor de 

middenschool en voor het college gebouwd. Beide zijn wel met 

elkaar verbonden via een doorsteek op één verdieping.  

Daarnaast komt er in deze fase ook een volwaardige sporthal 

aan de kant van de Oudenaardsesteenweg. Fase 1 zal  

vermoedelijk begin 2023 afgerond zijn. We bekijken tijdens het 

eerste trimester hoe we de verhuis plannen.  

 

In fase 2 worden alle huidige gebouwen in de Kasteelstraat af-

gebroken en komt er een apart gebouw met het school-

restaurant voor de lagere en de secundaire school. Op de  

bovenste verdieping voorzien we hier nog specifieke vaklokalen 

zoals technologie, STEM en de kookklas. Ook de kleuterschool 

en de basisschool worden in deze fase gebouwd op de site in de 

Kasteelstraat.  

 

Alle gebouwen zullen bereikbaar zijn met de fiets of te voet via een interne straat: een doorgang van de Kasteel-

straat naar de Oudenaardsesteenweg die ook publiek toegankelijk zal zijn. Fase 2 zou klaar moeten zijn tegen sep-

tember 2024.  

We kijken uiteraard vol spanning uit naar de realisatie van dit grote project. We zijn ervan overtuigd dat de indeling 

van de nieuwe campus ons zal toelaten om nog beter in te spelen op de nieuwe visie op onderwijs. Zo zullen er op 

elke verdieping van zowel middenschool als college ruimtes zijn waar onze leerlingen tijdens een vrij moment zelf-

standig kunnen werken. In het nieuwe gebouw van het college zal een grote trap tegelijk dienst doen als moderne 

aula en ontmoetingsplaats waar leerlingen gezellig kunnen bijpraten of zelfstandig werken.  
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De nieuwbouwplannen 



We krijgen vaak de vraag van de ouders naar de benodigdheden voor het begin van het schooljaar. We willen hierbij 
benadrukken dat alle vakleerkrachten de eerste les samen met de leerlingen overlopen wat ze nodig hebben voor hun 
vak. Dit wordt ook in de agenda genoteerd en ze krijgen hier zeker en vast ook de nodige tijd voor om dit in orde te 
brengen.  
Omdat we beseffen dat het voor de ouders begin september best wel druk kan zijn, geven we hieronder alvast al een 
overzichtje mee met de belangrijkste zaken per vak. We hebben er dit jaar voor gekozen om het boekenpakket al in het 
klaslokaal klaar te leggen omdat de leerkrachten graag samen met de leerlingen de cursussen losscheuren (of eerst dui-
delijk willen aangeven wat en hoe ze dit moeten losscheuren) en dan de juiste leerstof in een map steken.  
We vragen dan ook hieronder in het overzicht meestal een kleine of een gewone A4-map per vak (eventueel kunnen 
soms ook 2 vakken in 1 map, dus wacht gerust nog af tot de eerste les om mappen aan te schaffen). Daarnaast is het 
handig om een aantal grote classeurs in de klas te hebben, waar we de rest van de cursussen telkens in opbergen (ook 
hier kunnen meerdere vakken soms in 1 classeur). De leerlingen hoeven dan telkens maar de kleine mapjes mee te ne-
men naar huis, met enkel de leerstof van de huidige periode. 

Benodigdheden voor nieuwe leerlingen 1A 

Vak Benodigdheden 

Frans 1 gewone ringmap, 1 (oude) classeur, 2 U-mapjes, 10-tal cursusblaadjes 

Nederlands 1 gewone ringmap, 1 (oude) classeur, +/- 10 U-mapjes, +/- 10 cursusblaadjes 

Engels 1 gewone ringmap, 1 oude classeur, +/- 10 U- mapjes 

Wiskunde 
  

1 gewone ringmap 
1 (oude) classeur 
1 geodriehoek (nog niet kopen, je krijgt eerst wat uitleg van je vakleerkracht) 
1 passer (nog niet kopen, je krijgt eerst wat uitleg van je vakleerkracht) 
1 gewoon potlood 
5 U-mapjes 

Godsdienst 
  

1 gewone ringmap 
CLIL: 1 gewone ringmap, 1 U-mapje 

Aardrijkskunde / 

Natuurwetenschappen / 

Geschiedenis 1 gewone ringmap, 1 oude classeur, +/- 10 U- mapjes 

Techniek  / 

Mens en samenleving kleine ringmap, tussenbladen 

Lichamelijke  
opvoeding 

sportschoenen of turnpantoffels, turnkledij: aangekocht via school (passen kan bij afhalen boeken) 

Beeld 
  

       -    2 tekenpotloden HB en 2B. 
       -    2 penselen van verschillende diktes. 
       -    Een dik en een dun zwart stiftje. 
       -    Plakkaatverf merk ‘Taelens’, 6 kleuren: wit, zwart, geel, blauw, 
             vermiljoen en magenta. 
       -    Vod, gom, slijper, schaar en lijm. 
       -    Doosje houtskool. 
       -    Genaamtekende opbergbak of -doos... om alles in op te bergen. 

Muziek 1 gewone ringmap 

Leren leren / 

Focus Latijn 1 gewone ringmap, 1 (oude) classeur, 5 U-mapjes, Cursusblaadjes 

Focus wiskunde-
wetenschappen 

/ 

Focus moderne talen 1 gewone ringmap, 5 U-mapjes 

Focus technologie 1 dunne ringmap, stofjas of overall 

Focus economie 1 gewone ringmap, 5 U-mapjes 

Focus sociale vorming 1 ringmap, 5 U-mapjes, schaar, kleurpotloden, lijmstift 



Benodigdheden voor nieuwe leerlingen 1OK 
Voor de leerlingen van 1OK voorzien we het nodige schrijfgerei van school, net als een mapje per vak. We werken met 
vaste kleurtjes zodat de leerlingen goed weten welke kleur bij welk vak hoort. Hieronder een overzicht van de beno-
digdheden per vak. In groen staat aangeduid wat niet voorzien wordt door de school en wat de leerlingen dus zelf nog 
moeten voorzien. 
 

Vak Benodigdheden 

Frans 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
1 U-mapje (wij voorzien dit via school) 

Nederlands 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
1 U-mapje (wij voorzien dit via school) 

Engels 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
1 U-mapje (wij voorzien dit via school) 

Wiskunde 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
2 U-mapjes (wij voorzien dit via school) 
1 mapje met klemmen voor herhalingsweek (wij voorzien dit via school) 
Passer & geodriehoek (wij voorzien dit materiaal in de klas via school) 

Godsdienst 1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 

Leren leren en leren leven  / 

MAVO 
 

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
2 U-mapjes (wij voorzien dit via school) 

Wetenschappen 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
2 U-mapjes (wij voorzien dit via school) 

Techniek 1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 

Lichamelijke opvoeding 
 

sportschoenen of turnpantoffels, turnkledij: aangekocht via school (passen kan bij afhalen 
boeken) 

Muziek 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
  

Beeld        -    2 tekenpotloden HB en 2B. 
       -    2 penselen van verschillende diktes. 
       -    Een dik en een dun zwart stiftje. 
       -    Plakkaatverf merk ‘Taelens’, 6 kleuren: wit, zwart, geel, blauw, 
             vermiljoen en magenta. 
       -    Vod, gom, slijper, schaar en lijm. 
       -    Doosje houtskool. 
       -    Genaamtekende opbergbak of -doos... om alles in op te bergen. 

Focus economie 
  

1 gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
5 U-mapjes (wij voorzien dit via school) 

Focus sociale vorming 
  

Gewone ringmap (wij voorzien deze map via school in een vaste kleur) 
5 U-mapjes (wij voorzien dit via school) 

Algemeen 1 grote classeur (voor Wiskunde, Wetenschappen en Mavo samen) 
2 grote classeurs om de cursussen in te bewaren die niet gebruikt worden 
Projectmap: gewone ringmap 



EERSTE TRIMESTER: 
Vrijdag 28 oktober 2022: pedagogische studiedag 
Maandag 3 oktober 2022: facultatieve vrije dag 
Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 2022: herfstvakantie 
Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 
Maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023: Kerstvakantie 

TWEEDE TRIMESTER: 
Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023: krokusvakantie 
Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2023: Paasvakantie 

DERDE TRIMESTER: 
     O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 
     Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 
    Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023 
 
EINDE SCHOOLJAAR: vrijdag 30 juni 2023 
 

Vakantieperioden en vrije dagen 

Een gemotiveerd team staat voor jullie klaar! 

Save the date! 
13/09: kennismakingsavond eerstes 

23/09: préfuif SJBeats 1ste graad 
29/10: SJBeats (fuif Spikkerelle) 

26-27/11: cultuurweekend  
17/12: afscheid van ‘t college 

6/05: schoolfeest 
8/05: sportdag 

 

Telefoon: (056) 64.42.12  
 Mieke.Bothuyne@sgsintpaulus.eu 

Debbie.Baert@sgsintpaulus.eu 

Campus Sint-Jan Berchmans 2 
College 

Kasteelstraat 12 
8580 Avelgem 

Campus Sint-Jan Berchmans 1 
Middenschool 

Leopoldstraat 19 
8580 Avelgem 


