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Missie van de school
elk met zijn eigen
rugzak op stap onder 
het motto
HART                   
HUMOR          
HOUVAST
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Taak van de school
- Vormen van goede vaklui: accent op 
praktijk
- Voorbereiding op hoger onderwijs: 
accent op theorie
- Attitudevorming: opvoeden tot
volwaardige burgers in de maatschappij
- Opvoeden tot goede medewerkers in een
bedrijf of een organisatie

Met de rugzak op stap … 
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Attitudevorming
Cluster 1: RESPECT
Cluster 2: AFSPRAKEN & DISCIPLINE
Cluster 3: INZET & STUDIEHOUDING

- tso: quotering bij puntenkaart en rapport 
heel goed/goed/wisselend/niet-aanvaardbaar

- bso: 30% van de punten op rapport
- daarnaast ook weekrapport gedrag/werkzaamheid:   

+1/-1/-3, max. 7, min. 0
Met de rugzak op stap … 
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Evaluatie
tso/6&7 bso: 3 trimesters
- puntenkaart met de herfstvakantie
- rapport met Kerstmis (40%), Pasen (30%)    

en juni (30%)

bso: 4 periodes
- rapport met de herfstvakantie,Kerstmis, Pasen

en juni

Met de rugzak op stap … 
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Begeleiding op school
Klastitularissen, vakleerkrachten, groene 
leerkrachten, studiemeesters
- eerste aanspreekpunt

= basiszorg

- Acties tijdens de lessen voor elke leerling.
- Voorbereiden op toetsen: hoe leer ik een vak?
- Een babbel met de groene leerkracht.

Met de rugzak op stap … 
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= basiszorg

- Over de middag in de pc-klas werken.
- Doorwerken aan een proefwerk in de plusklas.
- Deelnemen aan de middagactiviteiten.
- Lucas Ladies day voor de meisjes.
- Aandacht voor gaming en sociale media.
- Peerteaching en leerbegeleiding over de 

middag.
- …

Met de rugzak op stap … 
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Begeleiding op school
Zorgteam
Sommige leerlingen hebben wat extra zorg nodig, 
voor hen is er verhoogde zorg.

= verhoogde zorg

- Begeleiden bij het plannen en organiseren.
- Gesprekken i.v.m. welbevinden.
- Proefwerken met Sprint maken.
- … Met de rugzak op stap … 
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Zorgteam

Met de rugzak op stap … 

Leen Verbrugghe Stijn Vanhoorne Anaïs Isebaert

Socio-emotionele zorg Socio-emotionele zorg Leerzorg 3-5-6 tso

3-4 bso/ 3-4 tso 3-4 bso
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Zorgteam

= …

Met de rugzak op stap … 

Sanne Desmet                                Christ Decock                           Sofie Camelbeke

Socio-emotionele zorg Leerzorg 4-5-6 tso Cyberzorg

5-6-7 bso/ 5-6 tso
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Zorgteam

= …

Met de rugzak op stap … 

Ivan Delaere

Pedagogisch directeur
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Begeleiding op school
Uitbreiding van zorg
Als de verhoogde zorg niet volstaat, dan laten we
ons helpen door mensen van buiten de school.

Daarvoor werken we samen met:

- het CLB: Marc Naert;
- ondersteuningsnetwerk Zuid: Heike 

Vandecappelle; Bart Dekostere
- … Met de rugzak op stap … 
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Wat kunnen ouders
doen?
1) Luisteren – tijd maken

2)  Helpen organiseren

3)  Voeling met de school houden

Met de rugzak op stap … 
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Wat kunnen ouders doen?

Te laat op school?
- De leerling meldt zich bij de studiemeester.
- De ouders tekenen achteraf.

Met de rugzak op stap … 
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Wat kunnen ouders doen?

Afwezig: te voorziene omstandigheid
- Bv. dokters- of  tandartsbezoek, begrafenis: op   

voorhand schriftelijk aanvragen.
- Ook wanneer je zoon/dochter niet in de studie

blijft.

Met de rugzak op stap … 

communicatie met de ouders
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Wat kunnen ouders doen?

Afwezig: onvoorziene omstandigheid

- School verwittigen voor 8.30 u. of 13.00 u.
- Max. 4 ziektebriefjes van thuis, indien opgebruikt,    

altijd een medisch attest (doktersbriefje) ingeven.
- Medisch attest vanaf 4 opeenvolgende

kalenderdagen ziekte.
- Altijd een medisch attest tijdens de 

proefwerken-/toetsenperiode.

Met de rugzak op stap … 
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Wat kunnen ouders doen?

Over de middag naar huis.

- Wie buiten de school eet: schoolpoort is terug
open vanaf 12.45 u. 

- Wie buiten de school eet, gaat NAAR HUIS eten. 
- Alle leerlingen moeten tegen 13 uur op school

aanwezig zijn! 

Met de rugzak op stap … 
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Wat kunnen ouders doen?

Voeling met de school houden.

- via Smartschool: berichten, Skore, lessen, taken  
en toetsen, brieven aan ouders, verslagen   
ouderraad …

- via de website van de school: menu Scolarest,  
kalender, activiteiten, contactgegevens

- via Facebook
Met de rugzak op stap … 

https://vtimenen.smartschool.be/login?s=1
http://www.vtimenen.be/site/
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5 tips voor een geslaagd 
schooljaar

- Wekelijks de agenda nakijken en tekenen.
- Zoon/dochter ziek? Verwittig tijdig de school.
- Te voorziene afwezigheid vooraf schriftelijk 

aanvragen als het kan.
- Materiaal en kledij zoveel mogelijk 

naamtekenen.
- Turn- en werkkledij geregeld mee naar huis 

brengen en wassen.

Met de rugzak op stap … 
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Volgende afspraak

Ouderraad: 01-12, 01-02 en 18-05, alle ouders zijn

welkom. Inschrijven via info@vtimenen.be .

Oudercontact kerst: vrijdag 18 december.

Met de rugzak op stap … 

mailto:info@vtimenen.be

