Brasschaat, juni 2021
Beste ouders
Beste leerling
Voor de start van een nieuwe schooljaar, zetten we graag even alles op een rijtje.
Tot op 1 september!

BESTELLEN VAN SCHOOLBOEKEN
Bestel voor 15 juli!
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar www.studieshop.be
Kies Mater Dei Instituut Brasschaat en de juiste klas.
Log in of maak je account met het e-mailadres van de ouder.
Geef de naam van de leerling in.
Check jouw boekenlijst en bestel.

Een vraagje?
09 298 17 17 - klantendienst@studieshop.be - www.studieshop.be/bestel

BESTELLEN LAPTOP VOOR LEERLINGEN VAN HET 3E JAAR
Via Digisprong, een initiatief van minister Weyts, kan de school alle leerlingen van het 3e jaar een
laptop in bruikleen geven.
Om deze te bestellen, ga je naar rentcompany.be/bestellen en vul je de inlogcode in. Deze code
heb je ontvangen bij je (her)inschrijving. Doe dit voor 15 juli!
In schooljaar 2022-2023 zijn alle andere leerlingen aan de beurt!

AANDACHTSPUNTEN UIT HET SCHOOLREGLEMENT
Het volledige schoolreglement vind je op onze website. We brengen een aantal belangrijke
punten onder de aandacht.
1. Onze school start om 8.15 uur.
a. Ben je ziek? Dan verwittig je voor dit tijdstip de school (03 651 86 51).
b. Ben je te laat? Dan ga je langs het onthaal. Te laatkomen kan iedereen gebeuren.
Vanaf de 3e keer blijf je standaard dezelfde dag een lesuur na.
2. Onze school heeft geen schooluniform. We verwachten wel dat je in nette schoolkledij naar
school komt:
a. broeken zonder scheuren
b. geen hoofddeksels (petten, hoedjes, mutsen…) behalve in de winter
c. shorts en rokken die lang genoeg zijn
d. T-shirts en topjes met brede bandjes en die de buik volledig bedekken
e. sportkledij enkel tijdens de lessen LO

3. Gsm-gebruik
A-zijde:
Op onze school is het gebruik van de gsm niet toegelaten aan de A-zijde. Leerlingen zetten
hun gsm uit wanneer ze de school binnenkomen. Enkel met toestemming van de
leerkracht, kan het gebruik omwille van pedagogische redenen worden ingezet tijdens de
lessen.
B-zijde
Leerlingen mogen hun gsm gebruiken op speelplaats B. Er worden geen foto’s of filmpjes
genomen. De regels van de GDPR worden gerespecteerd.
Het afspelen van luide muziek kan niet. Oortjes zijn toegelaten.
In de gangen en lokalen is het gebruik van gsm niet toegestaan. Enkel met toestemming
van de leerkracht, kan het gebruik omwille van pedagogische redenen worden ingezet
tijdens de lessen.
Bij het overtreden van deze regels, wordt de gsm in beslag genomen voor de rest van de
dag. Op het einde van de lesdag kan de leerling zijn/haar gsm op het onthaal ophalen. Bij
herhaling dient deze leerling elke dag zijn/haar gsm in.
4. Agenda en Smartschool
Neem steeds je agenda mee naar school. Kijk elke schooldag je Smartschool na.
Aan de ouders: het is belangrijk om uw co-account van Smartschool te activeren bij
aanvang van het schooljaar. Alle communicatie gebeurt via deze weg: punten in Skore,
nota’s in het leerlingvolgsysteem, brieven via het berichtensysteem, planning van
oudercontacten via digitale invulformulieren. Bij vragen of problemen kan u terecht bij onze
ict-coördinator: pieter.verbeeck@materdeibrasschaat.be

ACTIVITEITEN TIJDENS HET EERSTE TRIMESTER
•

woensdag 1 september: start van het schooljaar!
We verwachten iedereen van 8.15 uur tot 11.50 uur. Meenemen: rugzak en schrijfgerief.

•

donderdag 2 september: voormiddag onthaaldag – namiddag les

•

vrijdag 3 september: schoolfotograaf

•

maandag 6 september: leerlingen 3e jaar ontvangen hun laptop

•

dinsdag 7 september: digitale infoavond 2e tem 7e jaar

•

donderdag 16 september: infoavond op school voor 1e jaar en onthaalreceptie nieuwe zijinstromers

•

vrijdag 17 september: sportdag

•

dinsdag 19 oktober: lessen eindigen om 14.30 u. wegens klassenraden

•

woensdag 20 oktober: leerlingen vrij wegens klassenraden

•

vrijdag 22 oktober: rapport tussentijdse evaluatie 1

•

donderdag 28 en vrijdag 29 oktober: 3e jaar klasdagen

•

maandag 1 november tot vrijdag 5 november: herfstvakantie

•

dinsdag 26 oktober: digitaal oudercontact bij titularis

•

donderdag 11 november: wapenstilstand

•

vrijdag 12 november: vrije dag

•

dinsdag 23 november: pedagogische studiedag

•

vrijdag 3 december: rapport tussentijdse evaluatie 2 (behalve B-stroom en BSO)

•

donderdag 23 december: oudercontact en kerstmarkt op school

•

maandag 27 december: start kerstvakantie

