
Welkom in het 
Sint-Jozefinstituut 

Infosessie



Algemene informatie/FAQ 

Wat zijn de meest gestelde vragen ?



Waar kan je alle informatie vinden?

• Onthaalbrochure van de school

• Digitale agenda/LVS/(rapport)punten/…        op Smartschool

• Schoolreglement

• Brieven meegegeven/Smartschool of opgestuurd door de school of 
via de …

• Schoolwebsite: www.sjiwetteren.be

• En ja, u kan ons ook terugvinden op Facebook en Instagram! 

http://www.sjiwetteren.be


Website 





Begin schooljaar

• Ontvangst door coördinator in de hal
• Presentatie & rondleiding door de school

• Aansluiten bij de klas

• Info door directie 

• Klasmoment met titularis (administratie)

• Startviering

• Einde lesdag: afhankelijk van jaar/graad (13.50 / 14.40 / 15.40 u.)
• Vanaf vrijdag 02/09: volgens lessenrooster (8ste lesuur vervalt)



Wie is wie?
Directeur

Thierry De 
Meulemeester

Coördinator 

1-2-3

Ellen De Cremer

Coördinator

4-5-6-7

Yannis Cordier

Leer- en 
Studiecoach

Tine Balthau

Vakleerkrachten

(klastitularis)

Secretariaat

Leerlingenbegeleider

Tom Elaut



Contactmomenten

• Oudercontacten (data planner)

• Mails (‘berichten’) via Smartschool

• Telefonisch via de school (09/369.04.09)

• Na afspraak
• met vakleerkracht, klassenleraar, leerlingenbegeleider, leer- en studiecoach,

coördinator, CLB-medewerker of directie



Leerlingbegeleiding 

Signalen 

Vakleerkracht
Klastitularis

Coördinatoren / Leer- & studiecoach
Cel leerlingbegeleiding 

Secretariaat 

Directie 

1.

2.



Schooluren 

De schoolpoort is open vanaf 7.45 uur

• 1ste lesuur: 8.30 - 9.20

• 2de lesuur: 9.20 - 10.10

• 3de lesuur: 10.25 - 11.15

• 4de lesuur: 11.15 - 12.05

• 5de lesuur: 13.00 - 13.50

• 6de lesuur: 13.50 - 14.40

• 7de lesuur: 14.50 - 15.40

• 8ste lesuur: 15.40 - 16.30



Middagpasje 

• 2de, 3de en 4de jaren: enkel indien maaltijd thuis

• 5de, 6de jaren: enkel de school verlaten na akkoord van ouders 
(d.w.z. indien maaltijd thuis in het Wetterse)
• Refterruimte

• Misbruiken tegengaan

• 7e jaren: apart statuut

• Middagactiviteiten op school



Maaltijden op school

• Je mag uiteraard je eigen boterhammen en drankje meebrengen.
Aangezien onze school begaan is met het milieu, promoten we het gebruik van een brooddoos.

• Broodjes bestellen (richtprijs 3,5 euro)
• Op het secretariaat vóór 10.25 u.

• Onmiddellijk betalen en worden 's middags naar de refter gebracht.

• Drankautomaten: water

• Koekenverkoop tijdens voormiddagpauze



Afwezigheden 

• Zo snel mogelijk de school verwittigen!

• Vier kaarten: max. 3 opeenvolgende dagen   

• Doktersattest: 
• binnenbrengen 1ste dag terug op school (max 10 d.)
• vanaf de vierde dag ziekte 
• geen kaarten meer 
• tijdens examens, sportdag en andere verplichte activiteiten

• Bij stage: zowel school (secretariaat en begeleider) als stageplaats 
verwittigen!

• Vooraf gekende afwezigheden: verwittigen van directie! 



Wat doe ik met al mijn spullen ?

• Lockers op verschillende plaatsen in het gebouw
• Materiaal (boeken, turnkledij, …) veilig opbergen

• Je kan een locker huren voor een volledig schooljaar (€ 10)
• Begin schooljaar: betaling via schoolrekening 

• Einde schooljaar: sleutel terug indienen

• Afspraak: er wordt enkel naar de lockers gegaan tijdens de pauzes. 
Niet tussenin of tijdens de lesuren!



Hulp voor instromers 

• Schoolbrede maatregelen

• Bij leer- of ontwikkelingsstoornissen en/of taalproblemen:
• Faciliteiten op papier in samenspraak met leerlingbegeleiding: verhoogd 

zorgdossier
• Eventueel attest meebrengen naar school
• Beslissing klassenraad

• Huistaakklas / Coaching class (via inschrijving: ma/di/do – 8ste lesuur)

• Remediëringsmomenten & Boost

• Avondstudie tot 17.00 u.



Rapporten: digitaal & print 

TSO (D/A) BSO (A)
Data terug te vinden via de digitale agenda

Dagelijks werk: 5 x / jaar
10 punten per lesuur

Permanente evaluatie (geen examens)

10 punten per lesuur
Examens: 3 x / jaar voor 1/2 & 3/4 TSO

2 x / jaar voor 5/6 TSO

Permanente evaluatie: 2e graad→ INF/M.V.T./PR/LO

GIP: voor alle eindjaren
afzonderlijk rapport

Infoavond 

GIP: 6/7 BSO

Infoavond

• Rapportpunten: via Resultaten! (Smartschool)



Disciplinaire maatregelen 

• Gewone melding = niet sanctionering

• Nota: groen (waarschuwing) VS rood

• Volgkaart 

• Klaskaart 

• Begeleidingsplan 



Volgkaart info 
• evaluatie na 4 weken

• Voorbeeld:

Werkpunt 1

Werkpunt 2

VOLGKAART
NAAM: ____________________________
Klas: ______________________________
Datum: ____________________________



OPTIMALE LEERLINGENBEGELEIDING

= 
SAMENWERKING OUDERS & SCHOOL



Allerlei activiteiten 

• Sportdag

• Projectdagen 3de jaar/4de jaar

• Culturele activiteiten

• Weerbaarheid, preventie genotsmiddelen, groepsvorming: 3e jaar

• Relatievorming 4de, 5de & 6de jaren

• Studiekeuzetraject



Voorbeelden activiteiten 



Schoolrekening

• 4 maal per jaar: oktober, december, maart, juni

• Te verwachten kosten:

• Fotokopieën

• Uitstappen en projecten

• Vakgebonden kosten (o.a. techniek, indirecte zorg, L.O., HSV, …)

• Zie bijdragenlijst website

• Gespreide betaling: aanspreekpunt Bart Van Weyenbergh



Smartschool

• Brief met instructies

• Sessies ICT vanaf 02/09

• Co-accounts voor meerdere personen

• Elke co-account heeft eigen toegang

• Na eerste aanmelding ➔ nakijken meldingen
• Hoe wil ik op de hoogte gehouden worden?



Meldingen



Opvolging zoon/dochter

• Berichten

• Intradesk

• Leerlingvolgsysteem

• Oudercontact

• Schoolagenda

• Planner

• Resultaten

• Vakken



Berichten



Intradesk



Leerlingvolgsysteem



Oudercontact



Schoolagenda



Planner



Resultaten



Vakken



Smartschool App



Help!!!

• Leerling meldt eerst aan op school (vanaf 02/09)

• info.ict@sjiwetteren.be

• Telefonisch ➔ doorverbinden met ICT-team

• Instructiedocumenten & -filmpjes: zie website

mailto:info.ict@sjiwetteren.be


Varia

• Vrijdag 02/09: schoolfotograaf
• GDPR: privacywetgeving (vanaf 13 jaar zelf ondertekenen)

• Dinsdag 06/09: 5VZO/GWW uitleg IDEWE



Om af te sluiten: vragen?
We verwachten jullie op 1 september in de inkomhal!

Wie wanneer?

• 1ste jaren onthaaldag coördinator & leerkrachten 8.30 u.
einde schooldag om 15.40 u.

• 2e jaar: onthaal leerlingbegeleider 08.30 u.
einde schooldag om 13.50 u.

• 3e/4e jaar: onthaal coördinator 09.20 u.
einde schooldag om 14.40 u.

• 5e/6e/7e: onthaal coördinator 10.25 u.
einde schooldag om 15.40 u.


