
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Katholieke Scholen Druivenstreek vzw 

Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70- fax 02 687 93 07 

 
Campus Lipsius (1e en 2e graad) 
 
Waversesteenweg 96 
3090 Overijse 
 
tel. 02 687 82 46 
lipsius@sintmartinusscholen.be 
lipsius@sintmartinusscholen.be 
 

Campus Nahon (3e graad) 
 
Brusselsesteenweg 147 
3090 Overijse 
 
tel. 02 687 74 83 
nahon@sintmartinusscholen.be 

nahon@sintmartinusscholen.be 
 

Overijse, 29 juni 2022 

 

 

 

Begin van het nieuwe schooljaar voor OKAN-leerlingen 

 

 

 

Beste ouder 

Beste voogd 

Beste leerling 

 

Alle communicatie van de school gaat via Smartschool.  

Smartschool kan afgesloten zijn van 25 augustus tot 1 september. 

 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER: van 10.00 uur tot 15.10 uur 

• onthaal en kennismaking; 

• uitleg over het schoolreglement; 

• administratie. 

Meenemen: schrijfgerief, papier, lunch en drinkbus. 

Tijdens de middagpauze is er in de refter gratis water. 

 

VANAF VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

08.05 uur bel 12.40 uur middagpauze 

08.10 – 09.00 uur eerste lesuur 13.25 uur bel 

09.00 – 09.50 uur tweede lesuur 13.30 – 14.20 uur zesde lesuur 

09.50 – 10.40 uur derde lesuur 14.20 – 15.10 uur zevende lesuur 

10.40 uur pauze   

10.55 uur  bel 15.30 – 16.30 uur begeleide studie 

11.00 – 11.50 uur vierde lesuur 15.30 – 16.30 uur zelfstandige studie 

11.50 – 12.40 uur vijfde lesuur   

 

Woensdag  

08.05 uur bel 

08.10 – 09.00 uur eerste lesuur 

09.00 – 09.50 uur tweede lesuur 

09.50 – 10.40 uur derde lesuur 

10.40 uur pauze 

10.55 uur  bel 

11.00 – 11.50 uur vierde lesuur 

 

- Er is toezicht van 7.45 uur tot 15.30 uur, op woensdag tot 12.15 uur.  

- Er is zelfstandige studie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.30 uur. 

- Er is begeleide studie mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.  
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AFSPRAKEN 

• In België is er leerplicht.  

• Je bent op tijd in elke les. 

• Je gebruik elke leerkans maximaal. 

• Je gebruikt je gsm alleen tijdens de speeltijden buiten de gebouwen. 

• Je maakt geen foto’s en filmpjes. 

 

BELANGRIJKE DATA 

Vrije dagen / vakantie = geen school 

Eerste trimester 

• maandag 03/10/2022: facultatieve vrije dag;  

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

• vrijdag 11/11/2022: Wapenstilstand;  

• woensdag 16/11/2022: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, vrije dag 

voor de leerlingen; 

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

 

Tweede trimester 

• woensdag 25/01/2023: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, vrije dag 

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.  

 
Speciale dagen 

Eerste trimester:  

• dinsdag 6/09/2022 om 20 uur: infoavond over Smartschool voor ouders 

(refter D); 

• vrijdag 16/09/2022: schoolfotograaf; 

• dinsdagavond 20/09/2022: oudercontact;  

• maandag 19 en dinsdag 20/09/2022: uitstappen, activiteiten; 

• dinsdag 18/10/2022: klassenraaddag voor de leerkrachten, afstandsonderwijs 

voor de leerlingen = thuis werken aan taken, geen les op school; 

• dinsdag 25/10/2022: oudercontact. 

 

Tweede trimester: 

• dinsdag 07/02/2023: klassenraaddag voor de leerkrachten, afstandsonderwijs 

voor de leerlingen = thuis werken aan taken, geen les op school. 

 

Wij wensen u een prettige zomervakantie. 

 

Dirk Dewinter  Johan Vanloo 

Campusdirecteur Nahon en OKAN Campusdirecteur Lipsius 


