Waar is de ingang?
Jullie kunnen binnengaan via drie ingangen:
• een ingang aan de zijkant van het gebouw via de Rijksweg,
• een ingang aan de achterkant via de Heirstraat en
• een ingang via de Looheuvelstraat.
Waar hebben jullie les? Hebben jullie een eigen lokaal?
Jullie hebben voornamelijk les in een vast lokaal. Dit lokaal vinden jullie in de mooie trappenhal.
Hoe start de eerste schooldag?
De eerste schooldag start voor de eerstejaars om half 9. De andere leerlingen komen later. Jullie worden
opgevangen op de speelplaats door twee leerkrachten, jullie klastitularissen.
Hoe verloopt de eerste schooldag?
Tijdens deze dag maken jullie zoal kennis met het schoolgebouw, jullie lokaal, jullie klasgenoten, jullie
lessenrooster en jullie dagindeling. Jullie klastitularissen begeleiden jullie de hele dag. Jullie krijgen deze
dag nog geen les
Wat kunnen jullie doen tijdens de middagpauze?
Tijdens de middagpauze kunnen jullie meedoen aan de middagactiviteiten zoals koken, breien, sporten
en knutselen,…
Hebben jullie uitstappen?
Alle leerlingen van het eerste jaar gaan op excursie naar een dierentuin.
De leerlingen van A gaan een stad bezoeken.
De leerlingen van P doen een teambuildingsactiviteit.
Hebben jullie leuke activiteiten?
Jullie krijgen doorheen het schooljaar een aantal leuke activiteiten zoals:
vriendschapsdag, sportdag en eindetrimesteractiviteit.
Wat houdt het klastitularisuurtje precies in?
In het klastitularisuurtje werken we wekelijks aan een fijne klassfeer en doen we aan studiebegeleiding:
leren-leren, studiekeuzeadvies en voorbereiding van examens.
Wat zijn “middagactiviteiten"?
In 'normale' niet-coronatijden, kan je elke middag kiezen uit sport, een vreemde taal leren, breien of
crea. Je hebt de keuze uit voetbal, badminton, trefbal of ping-pong. Soms geven de leerlingen ook een
suggestie en dan richten we die sport ook in bij voldoende interesse.
Mag je kiezen bij wie je in de klas zit? Wordt er bij de indeling van de klassen rekening gehouden met
leerlingen van je oude school die toevallig ook dezelfde richting volgen?
We verdelen leerlingen van één school steeds over verschillende klassen zodat iedereen de kans krijgt
om met een schone lei te beginnen en nieuwe vriendschappen aan te knopen. Uiteraard ga je je vrienden iedere pauze op de speelplaats zien zodat je ook je oude vriendschappen kan onderhouden.

Onze zoon maakt zich zorgen of ieder kind voldoende uitleg krijgt waar je moet zijn. De school is namelijk enorm groot als je uit het lager onderwijs komt.
Uit ervaring weten we dat de leerlingen hier heel snel hun weg vinden. De lokalen van de eerste graad
bevinden zich grotendeels in de linkervleugel van het gebouw (trappenhal). Ook krijgen de leerlingen op
de eerste schooldag een rondleiding.
Kun je na de schooluren nog studeren op school?
Dat kan in onze stille studie na school tot half 5.
Kun je ook zedenleer kiezen i.p.v. godsdienst?
Wij bieden alleen katholieke godsdienst aan.
Moet ik ook een laptop hebben zelf?
We werken met Smartschool en Smartschool werkt ook met een app op je GSM. Voor bepaalde taken ga
je een computer moeten gebruiken, maar dit moet zeker geen eigen laptop zijn. Als je thuis gewoon af
en toe een computer ter beschikking hebt, is het voldoende.
Heb je een vaste plek in het lokaal?
Iedereen krijgt een vaste plek. Normaal gezien wisselen we maandelijks van plaats maar met de huidige
coronamaatregelen blijven de leerlingen op dezelfde plaats zitten.
Krijgen de kinderen veel huiswerk mee? is er een mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkbegeleiding?
We vragen van onze leerlingen in 1A en 1AV dat ze dagelijks hun lessen nakijken en hun voorbereidingen
maken. Je hebt dus dagelijks huiswerk. Momenteel biedt onze school geen huiswerkbegeleiding aan, enkel een stille studie. Dit is een lesuur na school waar de leerlingen in stilte en zelfstandig aan hun huiswerk werken.
Moeten de leerlingen een laptop aanschaffen om op school te gebruiken?
Nee dit is niet nodig in de eerste graad.
Zijn er lockers voorzien?
Iedere leerling van het 1ste jaar krijgt een locker ter beschikking.
We hebben geen idee hoe groot de school is. Hoeveel klassen eerste jaars zijn er momenteel?
We hebben 16 klassen eerstejaars dit jaar. (A, AV en P)
Hoeveel kinderen zitten er per klas?
Ongeveer 20. In P zijn er telkens 2 leerkrachten tegelijk aanwezig in de klas.
Zit de 1ste graad apart van de andere 2 en hebben ze apart speeltijd?
Dat klopt inderdaad. De eerste graad zit vooral in de trappenhal en de middagpauzes zijn ook gesplist.
Hoeveel leerlingen zitten er op school?
2.000 leerlingen over de hele campus. In de eerste graad op dit moment 636.
Is er op school een mogelijkheid om na de gewone lesuren vrij te studeren?
Er is een 'stille' studie tot 16u30.

Moet er bij de inschrijving al een definitieve studiekeuze gemaakt worden, gezien het advies van de
lagere school pas in juni wordt gegeven?
Bij het inschrijven moet er inderdaad al een richting gekozen worden. Mocht er twijfel zijn, kan u best
overleggen met de lagere school of pas inschrijven na het advies in juni.
Klopt het dat de kinderen van de eerste graad gescheiden worden gehouden van de 2e graad?
De lessen vinden plaats in andere vleugels van het gebouw. De leerlingen van de eerste graad hebben de
middagpauze gescheiden van de oudere leerlingen. De speelplaats wordt enkel gedeeld tijdens de kleine
voormiddagpauze.
Ik zag in een filmpje de lockers, die lijken me niet heel erg groot. De boekentas wat ze nu heeft (van
Kipling) zal er niet inpassen of schat ik dat verkeerd in? Ik zie de meeste kinderen van het middelbaar
ook met een rugzak lopen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen de lockers gebruiken om hun boeken of hun turnzak in te leggen.
De boekentas houden ze de hele dag bij omdat ze ook wel eens van lokaal moeten wisselen.
Is het handig om al blind te leren typen of wordt dit op school aangeboden?
Dit wordt niet op school aangeboden. Ik denk dat het inderdaad dat het een goed idee is mocht je hier
thuis in investeren: je gaat er later de vruchten van plukken: je kan je focussen op je taken, zonder naar
al je letters te moeten zoeken. Je vindt ook online typcursussen.
Gaan ze rekening houden met schoolvrienden van lagere school?
We verdelen leerlingen van één school steeds over verschillende klassen zodat iedereen de kans krijgt
om met een schone lei te beginnen en nieuwe vriendschappen aan te knopen. Uiteraard ga je je vrienden iedere pauze op de speelplaats zien zodat je ook je oude vriendschappen kan onderhouden. Als er
maar 1 klas Klassieke Talen is, zit je samen... Zijn er meerdere klassen dan geldt deze regel.
Moeten we ons inschrijven voor de stille studie?
Je schrijft je hiervoor in bij het begin van het schooljaar. Die informatie volgt nog.
Kunnen de kinderen zelf kiezen welke talentverkenner ze kiezen of is het doorheen het jaar alle verschillende richtingen?
Neen. Dit is een doorschuifsysteem waarbij de leerlingen telkens om de 6 weken kennis maken met de
keuzemogelijkheden van het tweede jaar. Ze kunnen op die manier persoonlijke interesses en mogelijkheden verkennen.
Is er een mogelijkheid op school om een warme maaltijd of soep of dergelijke te verkrijgen?
Op dit moment, door corona niet. In normale omstandigheden wel.

