Organisatie begin schooljaar 2019-2020

1 AANKOOP WERKBOEKEN
Voor het schooljaar 2019-20 moet je de werk- en handboeken online bestellen via de
schoolboekenservice van Standaard Boekhandel. Het pakket wordt bij jou thuis (of op een ander
gekozen adres) afgeleverd (zie brief en handleiding). bijlage).)
2 DE EERSTE SCHOOLDAG: MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019
We verzamelen en wachten in de polyvalente zaal. Daarna zal de directie de leerlingen per klasgroep
verwelkomen in de studiezaal. Wacht op een teken van de begeleiders.
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8.15 uur: klasvorming 1e jaars A-stroom,
8.40 uur: klasvorming 1ste jaars B-stroom,
9.00 uur: klasvorming 2de jaars A-stroom,
9.20 uur: klasvorming 2de jaars B-stroom,
9.40 uur: klasvorming 2de graad ASO,
10.20 uur: klasvorming 2de graad STW, 3de graad JGZ en STW,
10.40 uur: klasvorming 2de graad Ha en HAT,
11.00 uur: klasvorming 2de graad Nest Verkoop en Nest VeVo,
11.20 uur: klasvorming 3de graad ASO, 3de graad Ha, IB, SETA,
11.40 uur: klasvorming 3de graad Nest Verkoop en Verzorging,
12.00 uur: klasvorming 7KZ-7TBZ-7WB-7LW.

In het eerste jaar voorzien we een alternatief programma op 2 en 3 september. Het lessenrooster
gaat in op woensdag 4 september.
In het tweede jaar voorzien we een alternatief programma op 2 september. Het geone lessenrooster
gaat in op 2 september.
Voor alle andere klassen start het gewone lessenrooster in de namiddag (2 september).
Om 15.20 uur worden de lessen geschorst.
3 AFSPRAKEN IN HET LYCEUM
Dagindeling?
VOORMIDDAG
1ste uur
8.20u – 9.10u
de
2 uur
9.10u – 10u
PAUZE
10u – 10.20u
de
3 uur
10.20u – 11.10u
4de uur
11.10u – 12.00u
de
5 uur / middagpauze 12.00u – 12.50u

NAMIDDAG
6de uur / middagpauze 12.50u – 13.40u
7de uur
13.40u – 14.30u
8ste uur
14.30u – 15.20u
de
9 uur
15.20u – 16.10u
10de uur
16.10u – 17.00u

Middagpauze?
Leerlingen van het 1ste, 2de en 3e jaar mogen de school NIET verlaten. Alle andere leerlingen mogen
de school verlaten op vertoon van hun leerlingenkaart.

Lokaalwisseling?
Elk lesuur ga je zelfstandig naar de klas waar je les hebt. Het eerste lesuur ga je bij het eerste
belsignaal om 8.15 uur naar je klaslokaal.
Kluisjes?
Als je je boekentas lichter wil maken, kan je een kluisje huren. De huur van een individueel kluisje
kost €15,00. We vragen €10,00 waarborg; deze wordt terugbetaald op het einde van het schooljaar.
We betalen de waarborg niet terug als je de sleutel niet afgeeft of als het kluisje beschadigd is.
Smartschool?
Je krijgt als leerling een account op Smartschool. Je ouders krijgen een co-account, zodat ook zij alle
informatie en jouw resultaten kunnen volgen. Taken en toetsen delen we altijd mee via de
schoolagenda. Alle brieven worden via Smartschool verstuurd.
Openleercentrum?
In het openleercentrum (OLC) staan computers ter beschikking van de leerlingen; je kan tijdens de
pauzes en na de lessen gebruik maken van deze service. Via een bericht op Smartschool naar ‘OLC
Printen’ kan je vragen om iets af te drukken (€0,10 per pagina). Na de schooluren kan je er terecht
voor huiswerkbegeleiding (actief leren of taalklas). Er is ook een uitgebreide bibliotheek waar je
boeken kan ontlenen.
De polyvalente zaal en de stille studie?
De polyvalente zaal mag je gebruiken tijdens de pauzes of dispensaties. Als je leerkracht afwezig is,
ga je naar de stille studie, waar een toezichter je aanwezigheid zal registreren en waar je in stilte
werkt aan je schooltaken.
Sport?
Je kan inschrijven voor SNS (sport na school). Je kan na schooltijd sporten beoefenen of leren kennen
tegen goedkope tarieven. Op woensdagnamiddag kan je deelnemen aan wedstrijden zoals voetbal,
basket, badminton…
Sfeer?
Hier heerst een gezellige open sfeer waar je geen nummer bent. We benaderen je persoonlijk, maar
verwachten wel een respectvolle houding. Je kan leerkrachten gemakkelijk aanspreken om iets te
melden.
Inspraak?
Elke klas mag een vertegenwoordiger sturen naar de leerlingenraad, waar de directeur luistert naar
alle voorstellen. Alle vrijwillige medewerkers zijn er welkom.
Leefregels?
In het Lyceum willen we samen school maken. Bij samenleven horen dan ook regels en afspraken.
Een belangrijke leefregel is respectvol omgaan met elkaar en onze leefomgeving (orde en netheid).
Hoofddeksels (petten, mutsen…) zijn enkel toegestaan in de buitenlucht, dus niet binnen.
Telefoneren mag enkel in het leerlingensecretariaat. Je mag wel tekstberichten sturen met je gsm,
maar niet filmen. Tijdens de les blijven de gsm’s in de boekentas, tenzij je hem nodig hebt voor de
les. Je zit op een stoel, niet op een tafel. Je brengt geen warme maaltijden binnen in de school.
Iedereen gooit zijn eigen afval in de vuilnisbak.
Klascoach?
De klascoach is een leerkracht die je begeleidt en waar je altijd bij terecht kan. Op een aantal vaste
momenten in het schooljaar heb je coachingsgesprekken. De klascoach staat ook in contact met je
ouders.

