
 

 

                  Sint-Michielscollege Schoten v.z.w. 
     gesticht door de Abdij der Norbertijnen van Averbode 
Papenaardekenstraat 53 – 2900 Schoten         03 658 54 68     
info@sintmichiel-schoten.be       www.sintmichiel-schoten.be 

 

 

INLICHTINGEN SCHOOLJAAR  2021-2022 
 

 

AFRONDEN INSCHRIJVING 
 

Een aantal documenten dienen nog aan de school te worden bezorgd en dat kan op woensdag 30 juni 2021 

tussen 14 en 16.30 uur. Gelieve vooraf goed na te kijken welke documenten nog ontbreken en wat nog moet 

worden ingevuld.   

Het gaat dan om: 

 Het eindrapport van het zesde leerjaar 

 Getuigschrift basisonderwijs 

 BASO-fiche (of advies basisschool of CLB) 

 Kopietje (of foto) van de identiteitskaart van de leerling 

 Document domiciliëring schoolrekening (vrijblijvend) 

 Eventuele formulieren extra zorg gezondheid/socio-emotioneel/leren en studeren 

 Eventuele medische attesten 

Voor vragen bij een gemaakte inschrijving kan u terecht op het e-mailadres: inschrijvingen@smcs.be 
 

HANDBOEKEN EN ANDER MATERIAAL 
 

Onze school werkt voor de aanschaf van de schoolboeken samen met Lichtvis Schoolboekhandel  

Alle ouders krijgen voor de bestelling tijdig alle informatie per mail toegestuurd. 

Via de website van Lichtvis  

 Komt u de juiste boekenlijst te weten en kan u de boeken bestellen: handboeken worden  gehuurd. 

(Leer)werkboeken worden nieuw aangekocht. Indien u toch handboeken wenst te kopen, stuur een 

mail naar info@sintmichiel-schoten.be. De school verplicht u echter niet om boeken via Lichtvis te 

bestellen, maar het is wel het handigst, want ze worden met alle andere benodigdheden samen op 

school geleverd en kunnen op dinsdag 31 augustus worden opgehaald. 

 moet u bepaalde verplichte benodigdheden bestellen (bv. planningsagenda, turnkledij …) 

 kan u andere handige zaken met het logo van de school bestellen, maar die zijn niet verplicht (bv. 

fluo-rugzakhoes, schoolsweater, drinkfles, huren locker enz…) 
 

DIGITALE LEERLINGENFACTURATIE 
  

Onze school heeft gekozen voor een digitale facturatie. Deze wordt per email verstuurd naar het op dat 

moment bij ons gekende mailadres en dit steeds naar beide ouders. U wordt via Smartschool op de hoogte 

gebracht wanneer de schoolrekening in uw persoonlijke mailbox zal verschijnen. Uw SPAM-berichten of 

ongewenste mails nakijken, zal nodig zijn.  

De schoolrekeningen worden binnen de afgesproken termijn van 30 dagen betaald via overschrijving of 

domiciliëring.  

In bijgevoegde brief kan u alle informatie over betalen per domiciliëring terugvinden. Voor vragen m.b.t. de 

schoolrekening neemt u contact met ons op via: facturatie@sintmichiel-schoten.be. 
 

ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS 
 

Lestijden: van 08.30 tot 12.05 uur en van 13.05 tot 15.50 uur. Woensdag van 08.30 tot 12.05 uur. 
 

Openingsuren school 

Mochten leerlingen vroeg op school toekomen, dan kunnen zij vanaf 7.30 uur terecht in de refterruimte “de 

Put” om er tot 8.15 uur nog wat te studeren of te lezen. Ook na de schooluren (tussen 16 uur en 17 uur) kunnen 

zij eventueel in deze ruimte blijven. Een avondstudie organiseren we wegens te geringe belangstelling niet. 
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Refter 

De refterregeling wordt afgesproken bij het begin van het schooljaar.  De onkosten (€ 0,50/dag, koffie, melk 

of thee inbegrepen) komen op de rekening. Uit respect voor het milieu vragen wij u vriendelijk een brooddoos 

te gebruiken voor de lunchpakketten.  

Tussen de lessen is drinken toegelaten, maar enkel water en enkel uit een herbruikbare drinkfles: leerlingen 

kunnen trouwens een dergelijke, handige fles aankopen voorzien van het logo van de school. 
 

Kleding 

Op onze school dragen de leerlingen geen uniform. Dit wil echter niet zeggen dat vakantie- of vrijetijdskledij 

kan. Dus geen slordige (gescheurde broeken enz..), geen extravagante en/of aanstootgevende kledij, geen 

hoofddeksels tenzij in de winter een warme muts, geen excentrieke kapsels… 

Het college biedt aan wie geïnteresseerd is een mooie “collegesweater” te koop aan met het logo van de 

school, die kan gedragen worden binnen en buiten de school, bij L.O. of excursies. 
 

Turnpakken 

Tijdens de les lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen een uniform. De bestelling wordt geregeld via de 

website van Lichtvis (zie hierboven) en het ophalen gebeurt na het onthaalmoment van 31 augustus. Wat het 

schoeisel betreft, hebben de leerlingen sportschoenen of turnpantoffels met een gladde en lichtgekleurde zool 

voor binnen en loopschoenen voor buiten nodig. Schoeisel is echter niet te verkrijgen in de school. 
 

COMMUNICATIE MET DE SCHOOL VIA SMARTSCHOOL 
 

De school zal snel en efficiënt met u als ouder communiceren via Smartschool. Op die manier worden brieven, 

uitnodigingen en resultaten (rapporten) aan u bezorgt. Alle praktische informatie over de toegankelijkheid van 

dit systeem ontvangt u tijdig bij het begin van het schooljaar. 
 

BELANGRIJKE DATA VANAF EINDE AUGUSTUS 
 

Onthaal van nieuwe leerlingen en aanschaf materiaal:  

Dit is een gelegenheid om vooraf kennis te maken met de school om zo eventuele overgangsmoeilijkheden 

op te vangen. De nieuwe leerlingen worden in de school verwacht op dinsdag 31 augustus 2021 om 9 uur.   
 

Het einde is voorzien rond 10.30 uur.  De leerlingen brengen schrijfgerei mee.  
 

Na dit onthaal (omstreeks 10.30 uur) worden de leerlingen - best vergezeld van een van hun ouders - verwacht 

in de sportzaal voor het afhalen van de bestelde boeken, het verplichte materiaal en het optionele materiaal 

dat via Lichtvis kon besteld worden.  
 

Regeling eerste schooldag: woensdag 1 september 2021 

Voor de eerstejaars (begin 8.30 uur – einde 12.05 uur) 

Wat gaan we doen?        Wat brengen we mee? 

  - kennismaking met de (co)klassenleraar en meters/peters      - schoolagenda 

  - overlopen schoolagenda en lesrooster         - schrijfblok 

  - toelichting schoolreglement en praktische afspraken    - schrijfgerei 

  - kennismakingsactiviteiten door meters/peters    
 

Voor de overige jaren (begin 9.20 uur – einde 12.05 uur) 

Wat gaan we doen?        Wat brengen we mee? 

  - onthaal door klassenleraar        - schoolagenda 

  - praktische afspraken         - schrijfgerei 

  - start lessen          
 

Oudercontact: donderdag 9 september 2021 

- De ouders van al onze nieuwe leerlingen (1ste, 2de en 3de graad) worden om 19.30 uur verwacht voor 

een algemene toelichting, voorstelling van de werking van de school, accenten schoolwerkplan. 

- Om 20.30 uur start de kennismaking met de klassenleraar. 

- De overige ouders worden meteen om 20.30 uur verwacht voor een uitgebreide kennismaking met de 

klassenleraar. De brief met concrete informatie volgt bij het begin van het schooljaar. 
 

OUDERRAAD 
 

Lid worden van de ouderraad of de organisatie steunen? Graag! 

Indien u wenst in te stappen als lid van de ouderraad, bent u van harte uitgenodigd op de eerste vergadering 

op dinsdag 14 september 2021. Voor meer informatie over de ouderraad: zie bijgevoegde brief. 
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