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Start van het nieuwe schooljaar voor leerlingen van het 2e, 3e en 4e jaar  
 

 

 
 
Beste ouders 

Beste leerling 
 
In deze brief vindt u alle informatie over de start van het nieuwe schooljaar.  

Hij staat ook op de startpagina van Smartschool. Om het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden wordt Smartschool mogelijk afgesloten van 25 augustus tot 1 september. 
Op dinsdag 6 september 2022 om 20 uur is er een infoavond over Smartschool in 

refter D. 
 
BOEKENPAKKET AFHALEN 

 

 

2e jaar in refter A 
 
dinsdag 30 augustus 2022 

van 8.00 u. tot 14.00 u.  
 
woensdag 31 augustus 2022 

van 8.00 u. tot 13.00 u.  

 

Stort vooraf 150 euro op rekening 
BE92 4342 6234 8123  
van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw met 

vermelding van:  
- de naam van de leerling 
- het nieuwe leerjaar en de richting 

(bv. Naam leerling – 3 EW). 
 
Bij de afhaling toont u het 

overschrijvingsbewijs. 
 
U kan het voorschot ook ter plaatse betalen met 

Bancontact of Payconiq. Contant betalen is 
niet mogelijk. 
 

De eindafrekening gebeurt via de schoolrekening 
in oktober. 

 

3e en 4e jaar in refter D 
 
dinsdag 30 augustus 2022  

van 8.00 u. tot 14.00 u.  
 
woensdag 31 augustus 2022  

van 8.00 u. tot 13.00 u. 

 
Elke leerling van het 2e en 3e jaar krijgt een laptop tijdens de eerste dagen van het 

schooljaar. Die kost 50 euro per schooljaar, met een waarborg van 100 euro. De 

gebruiksovereenkomst wordt meegegeven bij het afhalen van het 
boekenpakket. In ruil voor de getekende overeenkomst krijgen alle leerlingen 

een laptop. De leerlingen hebben die gebruiksovereenkomst bij zich vanaf de 
eerste schooldag tot de dag waarop ze de laptop in ontvangst nemen. Zeker 1 
ouder moet dat document ondertekenen.  
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DAGVERLOOP donderdag 1 september:  
 
- 2e jaar: 9.00 u. onthaal - naar huis om 15.15 uur.  

- 3e jaar: 9.30 u. onthaal - naar huis om 15.10 uur.  
- 4e jaar: 10.00 u. onthaal - naar huis om 15.10 uur.  
 

Meenemen: schrijfgerief, papier, lunchpakket en evt. drank. 
Tijdens de middag is er gratis water in de refter. 
 

DAGINDELING vanaf vrijdag 2 september 
 

voor het 2e jaar 

 
voor het 3e en 4e jaar 

 
Op woensdag is er les tot 11.50 uur.  
Er is toezicht van 7.45 uur tot 15.30 uur. Studie is mogelijk tot 16.30 uur. 

 
BELANGRIJKE DATA 
 

Eerste trimester: 

● vrijdag 16/09/2022: schoolfotograaf; 

● dinsdagavond 20/09/2022: klassikaal oudercontact  

voor het 2e jaar om 20.00 u.  

voor het 3e jaar om 20.30 u.; 

● maandag 19 en dinsdag 20/09/2022: 

groepsdynamische dagen voor het 3e jaar (zonder overnachting); 

groepsdynamische dagen voor het 4e jaar in Bomal;  

● donderdag 29 en vrijdag 30/09/2022:  

groepsdynamische dagen voor het 2e jaar in Destelheide – Dworp; 

Voormiddag Namiddag 

08.05 uur bel 12.35 uur bel 

08.10 – 09.00 uur 1e lesuur 12.40 – 13.30 uur 5e lesuur 

09.00 – 09.50 uur 2e lesuur 13.30 – 14.20 uur 6e lesuur 

09.50 – 10.05 uur pauze 14.20 – 14.25 uur pauze in de klas 

10.05 uur bel 14.25 – 15.15 uur 7e lesuur 

10.10 – 11.00 uur 3e lesuur 

11.00 – 11.50 uur 4e lesuur 

11.50 – 12.35 uur middagpauze 

Voormiddag Namiddag 

08.05 uur bel 12.40 – 13.25 uur middagpauze 

08.10 – 09.00 uur 1e lesuur 13.25 uur bel 

09.00 – 09.50 uur 2e lesuur 13.30 – 14.20 uur 6e lesuur 

09.50 – 10.40 uur 3e lesuur 14.20 – 15.10 uur 7e lesuur 

10.40 – 10.55 uur pauze   

10.55 uur bel 

11.00 – 11.50 uur 4e lesuur 

11.50 – 12.40 uur 5e lesuur 
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● maandag 03/10/2022: facultatieve vrije dag; 

● dinsdag 18/10/2022: klassenraaddag voor de leerkrachten,  

afstandsonderwijs voor de leerlingen; 

● dinsdag 25/10/2022: 1e individuele oudercontact; 

● maandag 31/10/2022 - vrijdag 04/11/2022: herfstvakantie; 

● vrijdag 11/11/2022: Wapenstilstand; 

● woensdag 16/11/2022: pedagogische studiedag,  

lesvrije dag voor de leerlingen; 

● maandag 26/12/2022 - vrijdag 06/01/2023: kerstvakantie. 

 

Tweede trimester: 

● woensdag 25/01/2023: pedagogische studiedag,  

lesvrije dag voor de leerlingen; 

● dinsdag 07/02/2023: klassenraaddag voor de leerkrachten;  

afstandsonderwijs voor de leerlingen; 

● maandag 20/02/2023 - vrijdag 24/02/2023: krokusvakantie; 

● maandag 03/04/2023 - vrijdag 14/04/2023: paasvakantie. 

 
Derde trimester: 

● maandag 01/05/2023: Feest van de Arbeid; 

● donderdag 18 en vrijdag 19/05/2023: hemelvaartvakantie; 

● maandag 29/05/2023: pinkstermaandag. 

 
EN NOG DIT 

● Het gebruik van gsm is enkel toegelaten tijdens de speeltijden én buiten de 
gebouwen. Er worden geen foto’s en filmpjes gemaakt. 

● Wij verwachten een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal: de 

voertaal is het Nederlands, ook tijdens de pauzes en de oudercontacten. 

 
Wij wensen u een prettige zomervakantie. 

  
 
Johan Vanloo  

Campusdirecteur Lipsius 
 


