O/ref. eerstes.01
Gent, 22 augustus 2017

Betreft: Organisatie nieuwe schooljaar

Geachte mevrouw
Geachte heer

Stilaan nadert de start, op vrijdag 1 september, van het nieuwe schooljaar. In bijlage vindt u de
voorlopige schoolkalender.
Wij heten al onze nieuwe leerlingen oprecht welkom in het Sint-Lievenscollege. Wij hopen van harte
dat zij zich snel thuis voelen in hun nieuwe school, dat iedereen vol goede moed de studie aanvat en
er op die manier een succesvol jaar van maakt.
Om de start van het nieuwe schooljaar vlot te laten verlopen, brengen wij hieronder enkele praktische
afspraken in herinnering:
1. Startdag 1ste jaar
Tijdstip
Woensdag 30 augustus 2017 doorlopend van 16.00 u tot 18.00 u
Inhoud
Kennismaking klastitularis en peters/meters
Afhalen van boeken en turngerief (cash of bancontact). Gelieve een stevige draagtas
mee te brengen.
2. Lesdagen - lesuren - studie
Lesdagen
Van maandag tot en met vrijdag
Woensdagnamiddag vrij
.
Lesuren
Alle leerlingen zijn op school aanwezig om 8.25 uur in de voormiddag en om 13.10
uur in de namiddag.
Voormiddag van 8.30 tot 12.05 uur (4 lesuren)
Namiddag van 13.15 tot 15.55 uur (3 lesuren)
Avondstudie

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.15 uur tot 17.15 uur
De regeling start op maandag 4 september. Leerlingen verzamelen op de grote
overdekte speelplaats om 16.15 uur; de inschrijving gebeurt via deze link :
https://goo.gl/forms/Z6C6Im1MyBBBNbtr1 ten laatste op vrijdag 1 september.
Elke afwezigheid dient de dag zelf, vooraf meegedeeld te worden aan het onthaal.
U kunt dit schriftelijk, telefonisch of per mail onthaal@sintlievenscollege.be doen.

3. Middagpauze
Enkel de leerlingen die in de zone "9000 Gent" wonen, kunnen 's middags - mits schriftelijke toelating
- bij hun ouders thuis eten; alle andere leerlingen van 1 tot en met 5 blijven over de middag op het
college. Enkel leerlingen uit het zesde jaar mogen met een schriftelijke toelating van de ouders 's
middags in de stad eten.
Wie 's middags op school blijft, kan indien gewenst dagelijks zijn boterhammen meebrengen, een
warme maaltijd nemen of een belegd broodje aanschaffen. Leerlingen kunnen soep, bruis of plat water
aankopen. Je kan het middagstatuut ingeven via deze link : https://goo.gl/forms/b2ybsABPtTUNjQOb2
4. Fietsen
Leerlingen die per fiets naar school komen, kunnen die plaatsen in de fietsenkelder. Wij raden iedereen
aan op hun fiets een slot aan te brengen.
5. Schoolboeken
De leerlingen die een boekenlijst hebben ingediend, mogen de boeken tegen betaling afhalen op
woensdag 30 augustus tussen 16.00 en 18.00 uur. Op dit ogenblik kan ook de turnkledij gepast en
aangekocht worden.
6. Eerste lesdag
De lessen starten op vrijdag 1 september. Wij verwachten de leerlingen als volgt:
eerstes om 8.30 uur
tweedes om 9.10 uur
derdes om 9.50 uur
vierdes om 10.30 uur
vijfdes om 11.00 uur
zesdes om 11.45 uur
Op de eerste schooldag worden de leerlingen individueel gefotografeerd voor de leerlingenkaarten. U
zal deze foto’s via uw kind ontvangen en indien u dit wenst, kunt u ze aankopen.
Leerlingen die op 1 september een broodje of warme maaltijd wensen, kunnen een bonnetje kopen
onmiddellijk na het nemen van de pasfoto. Dit bonnetje wordt cash betaald; een broodje kost €2,70
en een warme maaltijd € 5,30.
Iedereen zorgt voor pen en papier.
De namiddag staat in het teken van de Kick-off van het ENABLE-programma voor het eerste jaar.
Samen met de klastitularis en de peters en meters uit het vijfde jaar doorlopen de leerlingen een traject
van kennismakings- en teambuildingsactiviteiten. Iedereen draagt stevig schoeisel en heeft regenkledij
bij indien dit nodig zou zijn.
7. Gezinsviering
Graag nodigen wij u nu reeds uit op de eucharistieviering van zondag 17 september om 10.30uur in
onze kapel. Deze viering wordt voorbereid door leerlingen en leerkrachten van onze humaniora en
handelsschool.
8. Enkele aandachtspunten
- Wij verwachten dat de leerlingen stipt aanwezig zijn op school om 8.25 uur (’s morgens) en om 13.10
uur (’s middags). Wanneer uw zoon of dochter te laat aankomt, zal een aantekening gemaakt worden
in de schoolagenda zodat ook u hiervan op de hoogte bent.
- Elke afwezigheid dient gestaafd te worden met een schriftelijk document. Bij een afwezigheid tot 3
dagen is een briefje van de ouders voldoende; voor elke afwezigheid van meer dan drie dagen is een
doktersbriefje verplicht. Vanaf de 5de afwezigheid is altijd een doktersbriefje verplicht. Het vereiste
attest wordt ten laatste 7 dagen na terugkomst binnengebracht om als wettige afwezigheid te tellen.

- Wij vinden een verzorgde en nette kledij belangrijk. Vrijetijdskledij en buitensporige klederdracht
passen niet op school. Sport- en gymkledij worden enkel in de lessen L.O. en op het sportveld gedragen.
- GSM-gebruik is op onze school verboden. Wij raden aan om het GSM-toestel en andere waardevolle
voorwerpen ‘s morgens op te bergen in het kluisje en ’s avonds weer mee te nemen naar huis.
- De school zal zelf nooit een geneesmiddel aanbieden aan een leerling. Een leerling mag echter wel
van thuis meegebrachte geneesmiddelen op school innemen op het leerlingensecretariaat.
Voor EHBO kunnen de leerlingen terecht op de secretariaten (meisjes bij mevr. Bracke, jongens bij dhr.
Ramon).
9. Digitale communicatie
- Alle digitale communicatie tussen leerlingen enerzijds en leerkrachten, directie en secretariaten
anderzijds dient te gebeuren via de Berichten van Smartschool of het persoonlijke e-mailadres dat zij
van de school verkregen
Mailadres leerling = voornaam.familienaam@student.sintlievenscollege.be
Mailadres leerkracht = voornaam.familienaam@sintlievenscollege.be
- Ouders en huidige leerlingen hebben tot en met zondag 27 augustus 2017 toegang tot Smartschool.
Vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september 2017 13.00 u. zullen o.a. de ‘Intradesk’
(algemene informatie), het ‘Leerlingvolgsysteem’ en de ‘Berichten’ (gepersonaliseerde berichten) niet
toegankelijk zijn voor ouders en leerlingen naar aanleiding van de administratieve aanpassingen die
worden doorgevoerd voor het nieuwe schooljaar. Indien nodig kan belangrijke informatie
geraadpleegd worden via de website van de school http://humaniora.sintlievenscollege.be.

- Geregeld zullen wij u belangrijk nieuws brengen zoals regelingen voor schooluitstappen, de
organisatie van de examenperiode,… U kunt telkens nagaan of u alle brieven ontvangen heeft a.d.h.v.
het volgnummer linksboven. Deze brief draagt het nummer 01.
- De school zal elke brief en elk rapport automatisch naar het e-mailadres van de ouders sturen. Het is
daarom van groot belang dat u als ouder(s) het juiste e-mailadres opgeeft aan de school.

Wij wensen uw zoon of dochter veel succes en groeten u vriendelijk!
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