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Geachte ouders
Het lerarenteam van de Middenschool Brugge Centrum en ikzelf wensen u vooreerst te
bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

DAGINDELING
Voormiddag: 4 lesuren van 8.30 uur tot 12.05 uur.
Pauze: 10.10 uur - 10.25 uur.
Namiddag: 2, 3 of 4 lesuren van 13.10 uur tot respectievelijk 14.00 uur, 14.50 uur of 15.50
uur of 16.40 uur.
Pauze: 14.50 uur – 15.00 uur.
Indien de lessen eindigen om 14.50 uur kunnen de leerlingen de school pas verlaten
om 15.00 uur.
Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur.
Pauze: 10.10 uur - 10.20 uur.
LEER- en ZORGCOÖRDINATOR
Voor alle vragen in verband met uw zoon of dochter kunt u, naast het leerlingensecretariaat
(mevr. A. Claeys), steeds terecht bij mevrouw J. Goedgebuer, die instaat voor de coördinatie
van de leer- zorgbegeleiding of bij de directie.
OPVANG ‘S MORGENS
De school is ‘s morgens toegankelijk vanaf 7.30 uur.
Bij aankomst op school vóór 8.00 uur dienen de leerlingen zich naar lokaal 11 op de eerste
verdieping te begeven.
Na 8.00 uur kunnen zij terecht op de speelplaats, waar dan toezicht is voorzien tot aan het
begin van de lessen.
Opvang vanaf 7.00 uur kan, mits een gemotiveerde aanvraag.
INHAALLESSEN
Voor wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn kunnen de leerkrachten tijdens de
middagpauze een inhaalles plannen. Dit om leerlingen met een achterstand (bijvoorbeeld
door ziekte) de kans te geven deze lessen zo vlug mogelijk in te halen.
U zult van een voor uw dochter of zoon geplande inhaalles steeds vooraf verwittigd worden
via de agenda.
Wij willen er wel de nadruk op leggen dat een inhaalles niet bedoeld is om een gebrek aan
inzet tijdens de normale lesuren op te vangen.
LEERSLEUTELS (1ste leerjaren, 1 u/week)
De school biedt de leerlingen in het lessenrooster één uur leersleutels per week aan. In dit
projectuur worden thema’s zoals afspraken, sfeer in de klas, omgaan met frustraties, ruzie
en vriendschap, leren leren, … behandeld.
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De in de lessen nagestreefde vakoverschrijdend eindtermen zoals leren leren worden hier
eveneens herhaald en uitgediept.
SCHOOLAGENDA
De schoolagenda bevat twee bladzijden per week.
Evaluatiecijfers worden ingeschreven in de voorziene rubriek.
De agenda moet op het einde van de week ondertekend worden door één van de ouders;
eventuele mededelingen, aanmerkingen of evaluaties moeten echter dagelijks ondertekend
worden.
CYBERPESTEN
Pestgedrag – dus ook cyberpesten - wordt op school niet geaccepteerd.
Cyberpesten gebeurt via gsm, sociale netwerken (zoals Facebook) en Messengerprogramma’s op internet. Deze vorm van pesten gebeurt in hoofdzaak buiten de
school(m)uren. Het is duidelijk dat het gebruik van gsm, het nemen van foto’s en het
opnemen van filmpjes op school niet toegelaten worden.
Bij een melding van cyberpesten zal de school de verantwoordelijkheid nemen: de school zal
trachten de betrokkenen te confronteren met dit probleem. Bij ernstige feiten worden de
ouders van de pester op de hoogte gebracht. In dit geval is het de taak van de ouders hun
kind terecht te wijzen.
Hierbij wensen wij ook te benadrukken dat bij het plaatsen van bijvoorbeeld beeldmateriaal
op het internet of het gebruiken van valse namen door leerlingen de ouders strafrechtelijk
vervolgd kunnen worden.
Als ouders is het belangrijk afspraken te maken met hun kind over het gebruik van gsm en
internet. Kinderen beseffen niet welke gevaren het gebruik van webcam, het plaatsen van
foto’s en gegevens over zichzelf kunnen inhouden. Door het streven naar een zo groot
mogelijk sociaal internetwerk, wisselen zij lukraak hun gsm-nummers en e-mailadressen uit,
maar ook hier is een terughoudende houding aan te bevelen.
Tot slot adviseren wij:
•

Reageer niet op haatmails;

•

Negeer of blokkeer schoolgenoten die schelden via Facebook;

•

Bewaar gebruikersnamen en wachtwoorden zeer discreet en hou ze geheim.
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SMARTSCHOOL
Het internetplatform Smartschool, dat wij gebruiken als intern communicatiemiddel binnen de
school, is ook toegankelijk voor leerlingen. Op die manier kunnen de leerkrachten op een
veilige manier via het internet communiceren met hun leerlingen en omgekeerd. Er wordt
dan ook verwacht dat elke leerling minstens tweemaal per week controleert of er nieuwe
berichten zijn verstuurd. Dit kan zowel thuis als op school (in het open leercentrum tijdens de
middag- en/of avondstudie).
Er kan ook gevraagd worden dat taken via dit platform worden doorgestuurd naar de map
van de leerkracht. Belangrijk hierbij is dat de leerling controleert of dit correct is gebeurd. Dit
kan door, na de procedure “uploaden” afgesloten te hebben, te klikken op de knop
“Toevoegen” en na te gaan of het document verschijnt in de map van de leraar (in het
onderstaand voorbeeld noemt de leerling “Hugo Losschaert”, de map van de leerkracht
“Tekstverwerking” en de taak van de leerling “Taak 1 tekstverwerking”).

!
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RAPPORTEN
Viermaal per jaar wordt verslag uitgebracht over het dagelijks werk van uw zoon of dochter.
Deze permanente evaluatie gebeurt onder meer door middel van klasgesprekken,
mondelinge overhoringen en schriftelijke toetsen of taken.
Twee keer per jaar worden daarenboven examens georganiseerd om de studievorderingen
over een langere periode te toetsen, namelijk vóór de kerstvakantie en vóór het einde van
het schooljaar.
SCHOOLBIBLIOTHEEK
Alle leerlingen kunnen kosteloos telkens drie boeken gedurende maximum twee weken
ontlenen uit het ruime aanbod, regelmatig aangevuld met recente uitgaven, in de
schoolbibliotheek (lokaal 11).
HOUDING EN VOORKOMEN
In het kader van de opvoeding die wij uw kind willen geven, wens ik uw aandacht te vestigen
op het feit dat een verzorgd voorkomen, een keurige houding binnen en buiten de school en
een beschaafd taalgebruik een belangrijk deel van deze opvoeding uitmaken.
MIDDAGMALEN
De leerlingen krijgen de gelegenheid op school hun middagmalen te nuttigen: een volledige
maaltijd bereid in de keuken van het Departement Lerarenopleiding (€ 4,70) of een zelf
meegebracht lunchpakket, eventueel aangevuld met soep en dessert (€ 1,00).
FRUIT
In het kader van de activiteiten die onze school organiseert rond het thema gezondheid
wordt 1 dag per week tijdens de voormiddagpauze door leerlingen fruit verkocht.
BIJDRAGELIJST (bijlage)
In bijlage geven wij ter informatie een raming van de kosten voor leerwerkboeken,
fotokopieerkosten, enz. die u dit schooljaar mag verwachten.
Wil echter met de aankoop van het materiaal wachten tot de leerkrachten zelf meer uitleg
hebben kunnen verschaffen, dit om te vermijden dat het aangekochte materiaal niet aan de
gestelde eisen zou voldoen.

R. Jonckheere
Directeur
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SCHOOLKALENDER 2016 - 2017
dinsdag
donderdag
maandag
zondag
vrijdag
maandag
donderdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
maandag
zondag
donderdag
dinsdag
maandag
zondag
vrijdag
donderdag
zaterdag
maandag
vrijdag
maandag
zaterdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

20 - 09 - 16
13 - 10 - 16
31 - 10 - 16
06 - 11 - 16
11 - 11 - 16
05 - 12 - 16
08 - 12 - 16
08 - 12 - 16
09 - 12 - 16
20 - 12 - 16
21 - 12 - 16
22 - 12 - 16
22 - 12 - 16
23 - 12 - 16
26 - 12 - 16
08 - 01 - 17
26 - 01 - 17
21 - 02 - 17
27 - 02 - 17
05 - 03 - 17
24 - 03 - 17
30 - 03 - 17
01 - 04 - 17
03 - 04 - 17
07 - 04 - 17
17 - 04 - 17
22 - 04 - 17
25 - 05 - 17
26 - 05 - 17
05 - 06 - 17
06 - 06 - 17
08 - 06 - 17
14 - 06 - 17
14 - 06 - 17
15 - 06 - 17
26 - 06 - 17
27 - 06 - 17
27 - 06 - 17
28 - 06 - 17
29 - 06 - 17
29 - 06 - 17
30 - 06 - 17

kennismaking met het schoolteam en infoavond leren leren
rapport dagelijks werk DW1/oudercontact
begin herfstvakantie
einde herfstvakantie
vrije dag (wapenstilstand)
namiddag: begin Ex1 tijdens de lesuren
einde Ex1 tijdens de lesuren
rapport DW2
begin Ex1 met halvedagsysteem
einde Ex1 met halvedagsysteem
inhaaldag Ex1
project (de school eindigt om 12.00 uur)
rapport Ex1 / oudercontact
project / bespreking examens
begin kerstvakantie
einde kerstvakantie
infoavond vakanties (Waddenzee en Ardennenkamp)
infoavond met rondleiding
begin krokusvakantie
einde krokusvakantie
rapport DW3
oudercontact met klastitularis
vertrek vakanties (Waddenzee en Ardennenkamp)
begin paasvakantie
terugkeer vakanties (Waddenzee en Ardennenkamp)
einde paasvakantie
opendeurdag
vrijaf
vrijaf
vrijaf (facultatieve vrije dag)
vrijaf
begin Ex2 tijdens de lesuren
einde Ex2 tijdens de lesuren
rapport DW4
begin Ex2 met halvedagsysteem
einde Ex2 met halvedagsysteem
inhaalexamen (indien nodig)
leerlingenvrije dag (evaluatiebeleid)
leerlingenvrije dag (evaluatiebeleid)
rapport en oudercontact (17.00 uur - 19.00 uur)
Afscheidsmoment leerlingen (19.30u.)
bespreking examens/contact herexamens en vakantietaken
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