Campus Lipsius (1e en 2e graad)

Campus Nahon (3e graad)

Waversesteenweg 96
3090
Overijse

Brusselsesteenweg 147
3090
Overijse

tel. 02 687 82 46
fax 02 687 93 07
lipsius@sintmartinusscholen.be

tel. 02 687 74 83
fax 02 687 46 49
nahon@sintmartinusscholen.be

Een paar afspraken voor leerlingen in de 3e graad
De school verwacht dat je aanwezig bent vanaf de eerste lesdag tot en met 30 juni. Jullie
worden elke dag tijdig op school verwacht: ten laatste om 08.10 uur.
Dagindeling 3e graad
Voormiddag
08.10 uur

Namiddag

1e belsignaal

12.40 uur

Middagpauze in de refter,
vanaf 13.00 uur op de
binnenkoer en het
sportveld

08.15 – 09.05 uur

eerste lesuur

13.25 uur

1e belsignaal

09.05 – 09.55 uur

tweede lesuur

13.30 – 14.20 uur

zesde lesuur

09.55 – 10.45 uur

derde lesuur

14.20 – 15.10 uur

zevende lesuur

10.45 uur

pauze op de
binnenkoer

10.55

1e belsignaal

11.00 – 11.50 uur

vierde lesuur

11.50 – 12.40 uur

vijfde lesuur

Vanaf 7.45 uur en tot 15.45 uur (op woensdag tot 12.00 uur) voorzien we toezicht.
Studie na school is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.30 uur.
Alle communicatie tussen de school en de ouders verloopt via Smartschool. We
verwachten dat je als leerling dagelijks en als ouder wekelijks je Smartschool raadpleegt.
Je ontvangt als leerling ook een studieplanner om je schoolwerk te organiseren.
De schoolrekening kan betaald worden via domiciliëring. Een overzicht van de
schoolkosten

vinden

jullie

in

het

schoolreglement,

beschikbaar

op

de

website

www.sintmartinusscholen.be.
Van 12.40 tot 13.00 uur eten we allemaal in de refter. Vanaf 13.00 zijn er meerdere
mogelijkheden: je kan naar het leerlingenlokaal voor wat ontspanning, je kan naar het
medialokaal waar computers ter beschikking staan, je kan naar de binnenkoer, naar
het sportveld of naar de sportzaal, je kan naar de bibliotheek.
Katholiek Scholen Druivenstreek vzw
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70 - fax 02 687 93 07

Tijdens de middagpauze is er in de refter gratis water te verkrijgen. Er is ook een
warme drankenautomaat. Er worden gezonde koekjes verkocht aan 0.60 euro en
broodjes aan 3.00 euro. Broodjes worden besteld aan het secretariaat.
Tijdens de lesdag kan je het schooldomein niet verlaten. Dit kan enkel na uitdrukkelijke
toestemming van de directeur.
Je kan bij de secretariaatsmedewerkers terecht voor en na de lesuren. Fotokopieën
kosten 0.10 euro.
Het gebruik van een gsm is alleen toegelaten tijdens de speeltijden buiten en in de agora
(het eerste deel van de refter). Ook worden er geen foto’s en filmpjes gemaakt zonder
toelating van de leerkracht.
We verwachten dat de leerlingen verzorgde kleding dragen die niet aanstootgevend is.
De voertaal op school is het Nederlands, ook tijdens de pauzes.
Roken is steeds verboden op het hele schooldomein.
Wij wensen jullie een fijn en leerrijk schooljaar 2020-2021!
Wij staan klaar om jullie te begeleiden, aarzel niet contact op te nemen.
Vriendelijke groet
Dirk Dewinter

Greet Lauwereys en Lynn Kinnen

Directeur Nahon

Coördinatoren Nahon

Sofie Vandermeulen en Kaat Brankaer

Leen, Michiel, Ward

Leerlingbegeleiding Nahon

Secretariaat Nahon

Titularissen en vakleraren

Katholiek Scholen Druivenstreek vzw
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70 - fax 02 687 93 07

