Aan de ouders, verantwoordelijken van onze leerlingen
Aan onze leerlingen
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ons kenmerk
 begin schooljaar
begin schooljaar 2021-2022
Geachte ouder, verantwoordelijke
Beste leerling

Het nieuwe schooljaar kondigt zich snel aan. Hopelijk bracht de vakantie voor u en uw gezin voldoende
ontspanning en stapt uw zoon/dochter met nieuwe energie en goede moed binnenkort onze schoolpoort binnen.
Alle leerlingen worden op woensdag 1 september op school verwacht. We heten iedereen nu reeds van harte
welkom.
Hieronder vindt u belangrijke informatie voor zowel onze “oude” leerlingen als onze “nieuwe” leerlingen.

maandag 30 augustus:
We voorzien voor alle leerlingen van het eerste jaar een infomoment dat start om 19 uur. Indien gewenst, kan
één ouder/verantwoordelijke meekomen met de leerling tot op de speelplaats. Na een gezamenlijk
welkomstwoord maken de leerlingen in hun klaslokaal kennis met de titularis en de klasgenoten.
Ouders/verantwoordelijken kunnen blijven wachten op de speelplaats; co-titularissen en leerlingbegeleiding zijn
aanwezig voor een eerste kennismaking. Dit contactmoment zal ongeveer een uurtje duren.
Het dragen van een neusmondmasker is verplicht voor leerlingen en ouders. Leerlingen worden gevraagd een
balpen mee te brengen. Wie de eerste week een zware boekentas wil vermijden, mag ook al werkboeken en/of
kaften mee naar school brengen en ze in het klaslokaal veilig wegleggen.
woensdag 1 september:
8.30 uur:

onthaal voor alle leerlingen van het eerste jaar en alle nieuwe leerlingen van de hogere
jaren

9.00 uur:

aanvang schooljaar voor alle leerlingen

11.00 uur:

einde eerste schooldag voor alle leerlingen

De leerlingen brengen schrijfgerei en een rugzak of boekentas mee om het startpakket (agenda, blocnote, enz.)
en formulieren mee te kunnen nemen. De leerlingen van het eerste jaar brengen ook de ingevulde formulieren
mee die ze op 30 augustus reeds ontvingen tijdens het infomoment. Vergeet ook je neusmondmasker niet!
Leerlingen zijn niet verplicht om op de speelplaats, in open lucht een neusmondmasker te dragen, als ze
voldoende afstand kunnen houden. In de gebouwen (gangen, toiletten…) moet het mondmasker wel worden
opgezet. Meer toelichting wordt op de eerste schooldag gegeven door de (co)titularis.
donderdag 2 september:
8.30 uur

iedereen aanwezig op school (uitgezonderd 6O gaat op stage)

12.10 uur

einde lesdag in functie van de portretterende klassenraden

namiddag:

De leerlingen van 6O gaan een hele dag op stage, de leerlingen van 7BS melden zich
aan op hun stagebedrijf voor het ondertekenen van het stagecontract.

Smartschool is voor niemand toegankelijk vanaf dinsdag 24 augustus tot en met 1 september.
Indien u nog vragen heeft in verband met het nieuwe schooljaar dan kan u ons telefonisch bereiken, dagelijks
tussen 9 en 12 uur, 03 658 12 62.
Wij danken u bij voorbaat voor uw vertrouwen en de goede samenwerking.
Met vriendelijke groeten
J. Verheyen
Directeur
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DAGINDELING

8.28 – 8.30
8.35 – 9.25
9.25 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.20
11.20 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 13.50
13.50 – 14.40
14.40 – 14.55
14.55 – 15.45
15.45 – 16.35

Leerlingen komen toe op school en gaan meteen naar hun leslokaal
Lesuur 1
Lesuur 2
Pauze
Lesuur 3
Lesuur 4
Middagpauze
Lesuur 6
Lesuur 7
Pauze
Lesuur 8 (laatste lesuur voor leerlingen eerste graad)
Lesuur 9

Leerlingen moeten vóór 8.30 uur op het schooldomein aanwezig zijn. Wie na 8.30 uur toekomt, is te laat en
meldt zich spontaan aan het onthaal met zijn/haar planagenda.

COMMUNICATIE: nu reeds goed om weten
Communicatie school → ouders
Vanaf 2/9 verloopt de communicatie vanuit de school via Smartschool. Het is dus van groot belang dat u
toegang heeft tot uw account. Als ouder van een nieuwe leerling ontvangt u hiervoor de nodige info bij de start
van het schooljaar.
Communicatie ouders → school
Tijdens de schooluren kan u onze onthaalmedewerkers telefonisch bereiken op het nummer 03 658 12 62.
Zij zullen uw vraag noteren en dit doorgeven aan de gewenste of best geplaatste medewerker. Deze laatste
persoon zal vervolgens zelf contact met u opnemen.
Wenst u uw vraag via mail te stellen? Dat kan natuurlijk ook. Bedankt om dit te doen via ons mailadres
secretariaat@hhvm.be. Onze secretariaatsmedewerker zal uw vraag of bemerking doorsturen aan de
betrokken medewerker, die op zijn beurt contact met u zal opnemen.
Communicatie ouders → leerkracht
Het planagenda dat uw zoon of dochter op 1 september ontvangt, is hiervoor het uitgelezen middel. Het vakje
‘Communicatie’ per dag staat te uwer beschikking. Uw zoon/dochter zal uw vraag of opmerking laten lezen
door de door u aangeduide leerkracht.
Maar ook als u een vraag heeft voor een leerkracht, kan u een mailtje sturen naar secretariaat@hhvm.be.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
maandag 11 oktober 2021

pedagogische studiedag

maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021

herfstvakantie

donderdag 11 november 2021

Wapenstilstand

vrijdag 12 november 2021

facultatieve vrije dag

maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

kerstvakantie

maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022

krokusvakantie

maandag 4 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022

paasvakantie

maandag 18 april 2022

Paasmaandag

donderdag 26 mei 2022 tot en met 29 mei 2022

Hemelvaartweekend

maandag 6 juni 2022

Pinkstermaandag

donderdag 30 juni 2022

laatste schooldag
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