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Leerlingen kunnen deze kalender ook afhalen via smartschool (prikbord, documenten).  Meer op smma.be. 

ALGEMEEN 

□ Voor alle leerlingen en ouders. 

• Wij wensen al onze leerlingen van harte een prettig schooljaar! We hopen dat iedereen 

 zich kan thuis voelen op onze school. Door de uitzonderlijke omstandigheden (Corona, weet  

je wel…), zal dit (alweer) een speciaal schooljaar worden. Tot december zijn alvast (bijna) 

alle uitstappen, culturele activiteiten, oudercontacten met fysieke aanwezigheid op school… 

geschrapt. Met pijn in het hart moeten we ook onze verkeersdag voor het eerste jaar en de 

skivakantie voor het tweede jaar afschaffen. 

Onze ICT-coördinatoren hebben voor jou de belangrijkste veiligheidsmaatregelen nog 

eens in een filmpje gegoten.  Je vindt het op MARTINUSASSE.smartschool.be, SMMA.be, 

facebook.com/SMMA.be en youtube.com/SMMAtv .  

Ter info: IN het gebouw is het dragen van een mondmasker verplicht; op de speelplaats 

mogen de leerlingen het mondmasker afdoen. Hoewel we het toch zouden appreciëren dat 

de leerlingen hun mondmasker ook tijdens de pauzes zouden dragen. Een leerling die geen 

mondmasker bij heeft, koopt er één op het secretariaat voor 50 cent. 

Mogen we met aandrang vragen aan zowel de leerlingen als de ouders om bij begin en einde 

van de schooldag ook in de onmiddellijke omgeving van de school de mondmaskerplicht 

te respecteren?  

 

• Dit is de eerste uitgave van onze activiteitenkalender. Elke maand zal er zo eentje op 

Smartschool staan en je kan hem ook terugvinden op onze site (martinusasse.be). Het is 

een officieel document met daarin alle activiteiten. Bewaar deze kalender zorgvuldig. 

Achteraan deze kalender vind je soms strookjes om in te vullen. Deze strookjes moet je 

tijdig afgeven.  

 

• Onze leerlingen kunnen na schooltijd in de studie blijven tot 17 uur. Ook leerlingen die 

langer dan een kwartier op vervoer moeten wachten, MOETEN naar de avondstudie 

komen. Of je hier al dan niet naartoe komt, laat je weten via het laatste strookje van deze 

info. IEDEREEN (dus ook diegenen die niet in de avondstudie blijven) geeft dit strookje af 

aan de klasleerkracht.  

 

• Wij willen jullie er nog eens aan herinneren dat de Sint-Martinusscholen Nederlandstalig 

zijn. Ons doel is dat alle leerlingen het Nederlands goed beheersen. Dit kan alleen als we 

die taal zo veel mogelijk gebruiken. Op de speelplaats spreken we dus Nederlands. 
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• Onze school zamelt ook dit jaar plastic dopjes van drankflessen in. Hiermee dragen we 

bij tot de milieuvriendelijke ondersteuning van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden 

(BCG). Dit centrum tracht er voor te zorgen dat elke visueel gehandicapte beroep kan doen 

op een geleidehond. Je kan de plastic dopjes deponeren in de daartoe voorziene bak aan 

het bureau van de directeur. 

 

• We vragen aan alle leerlingen om na hun eerste les ICT een berichtje te sturen via 

Smartschool naar hun klasleerkracht. Aan alle ouders vragen we om dit te doen vóór 

maandag 7 september. 

 

□ Voor alle ouders van onze nieuwe leerlingen: EERSTE ONLINE OUDERCONTACT. 

 Wij verwachten de ouders van onze nieuwe leerlingen (van het eerste én het tweede jaar) 

op ons eerste algemeen online oudercontact via Smartschool. De klastitularis nodigt 

je hiervoor uit met een bericht op Smartschool. Het oudercontact verloopt via “Live” op 

Smartschool. Hoe je moet inloggen op Smartschool, kan je bekijken op SMMA.be, 

MARTINUSASSE.smartschool.be, facebook.com/SMMA.be en youtube.com/SMMAtv .  

 

 De klasleerkrachten geven uitleg over het gebruik van Smartschool (hét 

communicatiemiddel van onze school voor ouders, leerlingen en leerkrachten) en over het 

reilen en zeilen van onze school.  

 Donderdag 3 september 19u30: 1A1 en 1A9 

 Maandag 7 september 19u30: 1B1-2 en 1A7 

 Dinsdag 8 september 19u30: 1A3 en 1A4 

 Woensdag 9 september 19u30: 1A6 en 1A8 

 Donderdag 10 september 19u30: 1A2-5-10 en de nieuwe leerlingen van het tweede jaar 

 

□ Voor alle ouders. 

• We organiseren gedurende het schooljaar verschillende oudercontacten. Als u zelf 

onvoldoende Nederlands begrijpt en/of spreekt, is het aangewezen om een tolk mee te 

brengen op deze oudercontacten om de communicatie te vergemakkelijken. 

• Het Ministerie van Onderwijs verleent onder bepaalde voorwaarden een studietoelage aan 

leerlingen van het Secundair Onderwijs. Het gezinsinkomen is de belangrijkste voorwaarde. 

Meer info hierover staat in een folder die je op ons secretariaat kan krijgen.  

Je kan deze informatie ook terugvinden op ‘www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen’. Als je 

denkt dat je aan de voorwaarden voldoet, kan je ook je aanvraag indienen via bovenstaande 

site.  

Ter info: Wie vorig jaar al een aanvraag deed, krijgt een hernieuwingdossier toegestuurd. 
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• Onze schoolnabije medewerkster van het CLB heet Annelies Bouchez. Ouders die haar 

willen spreken, moeten een afspraak maken. Je kan haar bereiken op het CLB (02/ 

452.79.95) of via mail (annelies.bouchez@clbnwb.be). Ze zal bij ons op school aanwezig 

zijn iedere woensdag. 

 

Elke maand zetten we een studietip in de kijker. De tip voor de maand september: 

 

 
AGENDA 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 

□ Voor alle nieuwe leerlingen  

Iedereen krijgt twee brieven mee met daarin de Smartschoolcodes voor de ouders. 

 

□ Voor alle leerlingen van het eerste jaar: project LEREN LEREN. 

 10.20u – 12.00u 

 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER (bij regenweer VRIJDAG 11 SEPTEMBER) 

□ Voor alle leerlingen: KLASVORMENDE DAG met GEZOND ONTBIJT 

Benodigdheden:  - gezond ontbijt 

- bestek, bordje en servet of brooddoos 

- picknick en voldoende water 

- balpen en wat stiften 

- stapschoenen 

  

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 

□ Voor alle leerlingen: INDIVIDUELE FOTO. 

De schoolfotograaf komt een individuele foto van alle leerlingen nemen. 
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DINSDAG 15 SEPTEMBER 

□ Voor alle ouders die hierop uitgenodigd worden: OUDERCONTACT I.V.M. 

BEGELEIDINGSPLANNEN. 

Bepaalde leerlingen in onze school krijgen een begeleidingsplan (voor dyslexie, dyscalculie, 

ADHD, …). De ouders van deze leerlingen worden deze avond persoonlijk uitgenodigd 

op onze school om het begeleidingsplan van hun zoon of dochter te bespreken met de 

GOK-leerkrachten.  

 

VRIJDAG 25 SEPTEMBER  

□ Voor alle leerlingen: ANTI-(CYBER)PESTPROJECT in de namiddag 

We maken duidelijk dat pesten niet kan. Misschien verstaat niet iedereen hetzelfde onder 

pesten, plagen en ruzie maken. We praten erover en we maken afspraken over wat kan en 

wat niet kan. Er wordt aan de leerlingen verteld waar ze terecht kunnen en wat ze best 

doen als ze gepest worden.  

 

Volgende attitudes zetten wij in de maand september in de kijker: 

- Stil zijn in de rij en in de gangen  

- Rechtstaan en stil zijn bij het begin 

van de les  

- Zorgen voor de klasorde en/of de 

broodbak 

- Hand opsteken als men iets wil vragen 

of zeggen in de klas 

- Zich gedragen tijdens de leswisseling 

 

-------------------------afgeven aan de klasleerkracht ---------------------------- 
Ondergetekende, moeder/vader(1) van …………………………………………………………, klas ………, nr……. 

verklaart dat zijn/haar(1) zoon/dochter(1) WEL/NIET(1) binnen het kwartier naar huis kan en 

dus WEL/NIET(1) in de avondstudie blijft  

° op maandag 

° op dinsdag 

° op donderdag 

° op vrijdag     (1)  

Mijn zoon/dochter(1)  mag de avondstudie verlaten om ………… uur(2). 

Datum :            Handtekening : 
(1) Schrappen wat niet past 

(2) Invullen indien zoon of dochter in de avondstudie blijft 


