
 

 

 
Heule, 24 juni 2022 

 
Start schooljaar 2022-2023 voor de leerlingen van de 2/3de graad  

Beste leerling 
Beste ouder 

Met het hele schoolteam zijn we er klaar voor om er op donderdag 1 september weer met z’n allen in te vliegen! 
Na een deugddoende vakantie willen we vol energie en met frisse ideeën starten aan een nieuw werkjaar. 
Samen met onze jongeren willen we bouwen aan hun dromen en hen helpen bij de realisatie ervan. Zo maken 
we ook van onze levensdroom een stukje werkelijkheid … 
 
We kiezen als jaarthema ‘vertrouwen’ en willen een jaar tegemoet gaan waarin we onszelf en elkaar ten volle 
leren vertrouwen om samen te groeien naar de toekomst. 
 
Mogen we vragen om de herinschrijving (voor leerlingen die niet nieuw zijn) zodra dit kan te voltooien via de 
website (www.snh.be/herinschrijving-uitschrijving) als dit nog niet gebeurd is? 

Hieronder volgen enkele afspraken voor het begin van het nieuwe schooljaar.  

1 BOEKENDAG OP MAANDAG 29/08 

Je boekt voor 21 augustus je afspraak via www.snh.be/start. We verwachten je in de studiezaal (lokaal B0.01) 
stipt op het tijdstip van je afspraak. 

OPMERKINGEN 

1 Je vindt de boekenlijsten (en prijzen) vanaf 1 juli op de website onder de rubriek ‘Boekenlijsten’. Leerlingen 
die bepaalde werk- of invulboeken uit het  pakket al hebben, melden dit bij de boekenafhaling aan de 
verantwoordelijke die een aangepaste factuur opmaakt. We kunnen de boeken pas meegeven als ze volledig 
betaald zijn. Betaling kan cash, met bancontact of Payconiq. 

2  Wie een bijkomende proef heeft, wordt niet verwacht op de dag van de boekenafhaling. Is de leerling 
geslaagd, dan leggen we (als de studiekeuze bekend is) het boekenpakket klaar tegen de eerste schooldag 
en kan de leerling het afhalen in het secretariaat. 

3   Kennen we de studiekeuze niet tegen 21 augustus, dan liggen de boeken niet klaar op de dag van de 
boekenafhaling. Het pakket kan dan op de eerste schooldag afgehaald worden op het secretariaat. 

4   Een stevige tas of doos is handig om de boeken mee te nemen! Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde 
boeken al in je locker op school te laten.  

5 Eind augustus plaatsen we de lesroosters per klas op onze website onder de rubriek ‘Start’. 

6 We verwachten dat je voor het begin van het schooljaar je huurboeken van een stevige kaft voorziet. Vul 
ook je naam en het schooljaar in op de stempel (eerste bladzijde van de gehuurde boeken). 

 

http://www.snh.be/herinschrijving-uitschrijving
http://www.snh.be/start


 

 

2 ONTHAAL LEERLINGEN 1ste JAAR DOOR METERS/PETERS (6de JAAR)  

De leerlingen van het 1ste jaar komen op maandagnamiddag 29 augustus om 14.00 uur uur naar school voor een 
onthaalmoment. Ze komen aan in de speelzaal 1ste graad.  
 
We vragen aan de meters/peters van het 6de jaar om vanaf 13.30 uur aanwezig te zijn in het klaslokaal van hun 
meter-/peterklas voor een kennismakingsmoment. Het juiste klaslokaal komen de meters/peters bij aankomst 
te weten in het secretariaat van de 1ste graad. Dit kennismakingsmoment duurt ongeveer tot 15.00 uur. 
 
 
3 ONTHAAL NIEUWE LEERLINGEN  

Alle nieuwe leerlingen die starten in de 2/3de graad krijgen op de eerste schooldag om 8.45 uur (2de graad) of 
9.15 uur (3de graad) een welkomstontbijt in de refter (A0.06). De leerlingbegeleiders en klassenleraren zullen 
ook aanwezig zijn om de dag samen te starten. Na het ontbijt krijgen deze leerlingen een rondleiding en om 
10.00 uur (2de graad) of 10.30 uur (3de graad) sluiten ze aan bij de eigen klas. 

 
4 TIMING VAN DE EERSTE EN VOLGENDE LESDAGEN 

Donderdag 1 september 

08.45 uur welkomstontbijt (refter A0.06) + rondleiding nieuwe leerlingen 2de graad  
09.45 uur aankomst leerlingen 2de graad in speelzaal 2/3de graad 
10.00 uur welkomstwoord directie voor 2de graad 
10.15 uur WE-time met klassenleraren voor 2de graad 
 
09.15 uur welkomstontbijt (refter A0.06) + rondleiding nieuwe leerlingen 3de graad  
10.15 uur aankomst leerlingen 3de graad in speelzaal 2/3de graad 
10.30 uur welkomstwoord directie voor 3de graad 
10.45 uur WE-time met klassenleraren voor 3de graad 
 
13.00 uur les 
15.45 uur 

 
Wat breng je mee?  Voor de eerste schooldag breng je je schoolagenda, schrijfgerei en papier mee.  
 

Volgende lesdagen 

08.25 - 09.15 uur lesuur 1   13.00 - 13.50 uur lesuur 5 
09.15 - 10.05 uur lesuur 2   13.50 - 14.40 uur lesuur 6 
10.05 - 10.20 uur pauze   14.40 - 14.55 uur pauze 
10.20 - 11.10 uur lesuur 3   14.55 - 15.45 uur lesuur 7 
11.10 - 12.00 uur lesuur 4   15.45 - 16.35 uur lesuur 8 (zie lesrooster) 
 
 
 
 



 

 

5 MIDDAGMAAL  

1 Elke leerling blijft in principe tussen de middag op school. Tijdens de middagpauze verlaat dus niemand de 
school, behalve wie thuis of bij familie eet. 
De leerlingen van de 3de graad (5de, 6de en 7de jaar) kunnen ook op een andere locatie het middagmaal nemen 
als de ouders hiervoor uitdrukkelijk bij het begin van het schooljaar hun toestemming geven (via 
www.snh.be/start). De school is in dit geval op geen enkele manier aansprakelijk.  

 Verlaat een leerling die normaal gezien op school moet blijven toch de school zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke vraag van de ouders, dan verwittigt de school de ouders. De leerlingen die ’s middags een 
broodmaaltijd nemen, brengen ’s morgens altijd het nodige mee. De leerlingen verlaten de school niet om 
iets te gaan kopen. Op woensdagmiddag is er geen maaltijd of opvang voorzien. 

2 Inschrijven voor het middagmaal gebeurt via www.snh.be/start en dit graag voor 21 augustus (nieuwe 
leerlingen: bij inschrijving). 

3 Iedere leerling die op school eet (dagelijks of occasioneel), krijgt een kaart met een nummer en een 
streepjescode. Die kaart brengt hij/zij dagelijks mee naar de eetruimte om te scannen. Bij verlies of 
beschadiging moet een nieuwe kaart aangekocht worden (3 €) en krijgt de leerling tijdelijk een vervangkaart. 

4 Een warme maaltijd kost € 5,00, soep € 0,60 en een broodje € 3,70. Elke leerling kan dagelijks kiezen voor 
een portie rauwkost, zowel bij de warme maaltijd als bij de broodlunch. Hiervoor vragen we € 1 bij een 
warme maaltijd en € 1,50 bij de eigen lunch. Voor de rauwkost hoef je vooraf niet in te schrijven.  

5 Elke leerling maakt de keuze voor de duur van het schooljaar en houdt zich daar zoveel mogelijk aan. 
Uitzonderlijke wijzigingen kunnen online gebeuren (http://refter.snh.be). Als een leerling van de 2de graad 
zichzelf uitschrijft, dan verwachten we steeds een bericht van de ouders via Smartschool aan ‘refter’ waarin 
de ouders hiervoor de toestemming geven om naar huis te gaan eten. Voor leerlingen van de 3de graad die 
eerder toestemming kregen van hun ouders geldt dit niet. 

6 In geval van ziekte verwittigen de ouders het secretariaat vóór 8.15 uur. Dan wordt het middagmaal van die 
dag niet aangerekend. Verwittigt u pas later, dan zal de maaltijd aangerekend worden omdat hij besteld is. 
U kunt telefonisch of via Smartschool (bericht aan ‘afwezig’) de afwezigheid van uw zoon/dochter melden. 

7 Voor de afspraken in de eetruimtes verwijzen we naar de bijlage bij het schoolreglement. 
 

6 AVONDSTUDIE 

De avondstudie start op maandag 12 september. Inschrijving gebeurt voor 21 augustus via www.snh.be/start 

We organiseren avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.55 u. en 18.05 u.  

Als een ingeschreven leerling om één of andere reden uitzonderlijk geen dag- en/of avondstudie kan volgen, 
vragen we aan de ouders om vooraf een bericht via Smartschool te sturen naar ‘studie’ om ons hiervan op de 
hoogte te brengen.  

Is de ingeschreven leerling afwezig in de studie zonder voorafgaandelijke verwittiging door de ouders, dan krijgt 
u daarvan als ouder een melding via Smartschool. Gebeurt dit frequent, dan kunnen we de leerling de toegang 
tot de studie ontzeggen.  

 

 

 

http://www.snh.be/start
http://www.snh.be/start
http://refter.snh.be/
http://www.snh.be/start


 

 

 

7 TO DO’S  

DEADLINE WAT WIE OPMERKINGEN 

Voor 21/8 Inschrijven middagmaal 

Inschrijven avondstudie 

Alle leerlingen die op school eten 

Alle leerlingen die avondstudie willen volgen 

www.snh.be/start 

Fietsnummer kiezen Alle leerlingen die met de fiets naar school komen 

Afspraak maken voor 

boekendag 

Alle leerlingen 

Eerste les 

LO 

Aankoop T-shirt met 

schoollogo 

Alle nieuwe leerlingen en alle leerlingen die een 

nieuw T-shirt wensen 

8 euro - komt op 

schoolrekening 

 

8 BELANGRIJKE DATA VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023 

do 01/09/22 Eerste schooldag  

vr 09/09/22 Schoolfotografie  

di 27/09/22 Onthaal ouders  

do 29/09/22 Sportdag 

ma 03/10/22 Pedagogische studiedag  

ma 31/10/22 Start allerheiligenvakantie  

zo 06/11/22 Einde allerheiligenvakantie  

vr 11/11/22  Wapenstilstand (vrijaf) 

vr 23/12/22 Kompasgesprekken met leerling, ouder en klassenleraar (na afspraak) 

ma 26/12/22 Start kerstvakantie  

zo 08/01/23 Einde kerstvakantie  

vr 27/01/23 Lokale vrije dag 

ma 20/02/23  Start krokusvakantie  

zo 26/02/23  Einde krokusvakantie  

vr 31/03/23  Kompasgesprekken met leerling, ouder en klassenleraar 

ma 03/04/23  Start paasvakantie  

zo 16/04/23  Einde paasvakantie  

ma 01/05/23 Dag van de Arbeid (vrijaf) 

do 18/05/23 O.L.H.-Hemelvaart  

http://www.snh.be/start
http://www2.snh.be/leraar/kalenderdetail.aspx?ID=14810


 

 

vr 19/05/23 Brugdag (vrijaf)  

ma 29/05/23  Pinkstermaandag (vrijaf) 

do 29/06/23 Eindejaarsactiviteiten voor 1ste - 5de jaar 

vr 30/06/23 Kompasgesprekken met leerling, ouder en klassenleraar (na afspraak) 

di 15/08/23 - do 14/09/23 Periode waarin de beroepscommissie bij evaluatiebetwistingen kan samenkomen 

vr 18/08/23  Bijkomende proeven  

ma 21/08/23 Bijkomende proeven (reservedag)  

di 22/08/23 Deliberatie bijkomende proeven 

 

Beste leerling, we wensen je een fijn schooljaar toe: we zijn ervan overtuigd dat je veel kennis zult opsteken, 
belangrijke vaardigheden zult ontwikkelen, maar ook de andere leerlingen zult leren vertrouwen, respecteren, 
helpen en stimuleren. We hopen dat je in onze school je eigen talenten kunt ontwikkelen om zelf te groeien en 
je ook ten dienste te stellen van de anderen. 

Beste ouders, wij willen met u samenwerken om in vertrouwen uw dochter of zoon te helpen bij de ontwikkeling 
tot een leergierige, enthousiaste en ‘waardebewuste’ volwassene. We waarderen uw vertrouwen en 
medewerking heel erg. 

Met vriendelijke groeten 

In naam van het hele team Spes Nostra 
 
De directie 
Heidi Denys (2/3de graad) 
Pieter Dhuyvetter (2/3de graad) 
Lindsey Luyckx (1ste graad) 


