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Van harte welkom!  

Je hebt je ingeschreven in onze school. Daar zijn we zeer blij mee; we waarderen het vertrouwen dat 
je in onze school stelt. We gaan ons met het hele team ten volle inzetten, zodat je bij ons mooie 
schooljaren doormaakt. We hopen dat je je snel thuis mag voelen in Don Bosco Groot-Bijgaarden.  

Je mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs 
verwachten, in overeenstemming met het opvoedingsproject van Don Bosco. Overal ter wereld vind 
je scholen, jeugdwerken, jongerentehuizen, speelpleinen en vele vormen van vrijetijdsbesteding die 
gebaseerd zijn op de pedagogie van Don Bosco en Maria Mazzarello.  Overal past men hetzelfde 
opvoedingsmodel toe. Ook bij ons vormt dit opvoedingsproject de ruggengraat van de school.  We 
willen met jou op weg, als gids en als tochtgenoot. Wil je meer lezen over dit project, neem dan zeker 
eens een kijkje op onze website.  

Een nieuwe school is een hele uitdaging. Met deze folder willen we je alvast op weg helpen bij de 
start. Vind je niet meteen een antwoord op je vraag? Neem dan zeker ook een kijkje op onze website 
of bel ons op 02 466 55 79 (tussen 3 juli en 24 augustus is de school gesloten). We helpen je met 
plezier verder. 

Tot binnenkort! 
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Stap voor stap 

Je hebt je ingeschreven in onze school, wat zijn de 
volgende stappen?  

1. Bezorg de school een kopie van het oriënteringsattest 
dat je behaalde  en van je laatste rapport. Omwille 
van de coronamaatregelen mag dat helaas nog niet bij 
een persoonlijk gesprek. Daarom vragen we je om  

2. deze documenten ten laatste op 2 juli in onze postbus 
te stoppen, graag in een enveloppe waarop je jouw 
naam schrijft, samen met het leerjaar waarvoor je 
inschrijft. De postbus kan je vinden aan de 
Brusselstraat 283, 1702 Groot-Bijgaarden. 
 

3. Bestel zo snel mogelijk je schoolboeken. Dat kan volledig digitaal, verderop 
leggen we uit hoe.  
 

4. Maak alvast een Smartschoolaccount aan, jij als leerling, maar ook elk van je ouders. Ook dat 
leggen we verderop uit. Smartschool is immers ons belangrijkste communicatieplatform. Zo mis 
je geen enkel bericht van de school. 

 
5. GENIET VAN EEN ZONNIGE ZOMERVAKANTIE! 

 
6. Eind augustus mogen we je dan eindelijk ontmoeten. Je kan op maandag 31 augustus tussen 

14.00 uur en 18.00 uur op school langskomen om sportkledij aan te kopen. Die dag kan kledij 
gepast worden. Betalen kan zowel cash als via bancontact. In de loop van de maand september is 
het ook mogelijk kledij aan te kopen via de beheerder van de sporthal, maar op een beperkt 
aantal tijdstippen en enkel mits cash betaling. Kledij passen is dan om praktische redenen niet 
mogelijk. 

7. Op 1 september start je avontuur op onze school. Hoe de eerste week er zal uitzien lees je 
eveneens verderop.  
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Hoe bestel je schoolboeken? 

Onze school werkt samen met studieshop.be. Via hun website kan je de boekenlijsten raadplegen, je 
schoolboeken aan voordelig tarief bestellen en thuis laten leveren.  

Een uitgebreide handleiding kan je hier vinden: https://www.studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen 

 
● Ga naar www.studieshop.be 

 
● Maak een nieuwe account aan. 

 
● Klik op “leermiddelen bestellen”. 

 
● Klik op “kies een opleiding/instelling” en selecteer onze school. 

 

● Selecteer je jaar en studierichting. 
 

● Selecteer de boeken die je wil bestellen. 
 

● Betaal en geniet van de vakantie. De boeken worden bij jou thuis geleverd vanaf 15 juli. Je kan 
steeds via de website opvolgen of jouw pakket al klaar is voor verzending en wanneer je het mag 
verwachten.  

  

Welkom op onze school! pagina 4 
 

https://www.studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen
http://www.studieshop.be/


Kan ik aangeven met wie ik graag in de klas wil zitten?  

Ken je iemand die hetzelfde leerjaar en richting zal volgen en wil je graag samen in de klas zitten? Dat 
kunnen we niet garanderen, maar we proberen het wel graag. Geef de naam via Smartschool door 
aan de graadcoördinator (zie verderop bij “wie is wie”), dan zal die nakijken of dat mogelijk is.  

 

 

1 september, de grote dag.  

Dinsdag 1 september is het dan zover, je eerste dag op onze school. Lesgeven gaan we dan nog niet 
doen, we willen eerst verder kennis maken met jou en je wegwijs maken op onze school. Je 
klassenleraar zal het lessenpakket voorstellen en het lessenrooster meedelen voor de eerste 
schoolweek.  Je brengt dus enkel je agenda en schrijfgerief mee. 

EERSTE & TWEEDE JAAR 

Ben je nieuw in ons eerste of tweede jaar? Dan word je om 08.30 uur op de speelplaats verwacht. De 
eerste onthaaldag eindigt voor jou om 12.00 uur. 

DERDE, VIERDE EN VIJFDE JAAR 

Start je in het derde, vierde of vijfde jaar? Dan krijg je eerst een rondleiding in de school om 11.00 
uur. Om 13.00 uur kan je dan kennis maken met de andere leerlingen van je klas en zal je 
klassenleraar de start van het schooljaar toelichten. De schooldag eindigt voor jou om 15.00 uur. 

Belangrijk: in onze school mag je tijdens de middagpauze de school niet verlaten. Breng dus je 
lunchpakket mee.  

ZESDE EN ZEVENDE JAAR 

De leerlingen van het zesde en het zevende jaar komen naar school van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

 

Jij, de school en je ouders. We slaan samen de handen in elkaar. 

We willen ook graag kennismaken met je ouders. Daarom organiseren we, speciaal voor alle nieuwe 
leerlingen, een oudercontact.  

● leerlingen van het eerste jaar: woensdag 2 september 2020 om 19 uur 
● nieuwe leerlingen van het tweede jaar: woensdag 2 september 2020 om 18 uur 
● nieuwe leerlingen van het derde en het vierde jaar: donderdag 3 september 2020 om 19 uur 
● nieuwe leerlingen van het vijfde, zesde of zevende jaar: dinsdag 8 september 2020 om 19 uur 

Voor de stages en de geïntegreerde proeven in de derde graad organiseren we eveneens een 
toelichting voor leerlingen én ouders: 

● voor alle leerlingen van het vijfde jaar verzorging BSO en kantoor BSO: toelichting stage op 
dinsdag 8 september 2020 om 19.30 uur.  

● voor alle leerlingen van het zesde jaar ASO/TSO: toelichting over studiekeuzebegeleiding, project 
6 ASO en geïntegreerde proef (GIP) op dinsdag 8 september 2020  om 20.00 uur.  
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Hoe bereik je onze school? 

Onze school heeft 3 ingangen.  

Bij de start en het einde van de schooldag zijn de ingang Brusselstraat en de ingang Bosstraat open. 
Tijdens de schooldag zijn de poorten gesloten, aanbellen kan dan enkel aan de ingang Bosstraat. 

Fietsers nemen altijd de ingang Bosstraat. Om veiligheidsreden vragen we je om op de smalle 
toegangsweg niet te fietsen maar het laatste stukje met de fiets aan de hand te komen.  

De ingang aan de Brusselstraat 283 is voorbehouden voor leveranciers, die gebruik je nooit. 

 

 

  

OPGEPAST – WERKEN! 

De gemeente Dilbeek heeft werken aangekondigd in de Bosstraat. Deze straat zal in het najaar 
(mogelijk al vanaf 1 september) afgesloten worden voor autoverkeer. De toegang voor voetgangers 
en fietsers zou steeds mogelijk moeten blijven. Kom best ruim op tijd naar school en laat je niet 
verrassen door de verkeerschaos die deze werken mogelijk zullen meebrengen. 
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Hoe verloopt een dag op onze school? 

Zo ziet een dag er uit op onze school:  

08.25 - 09.15 lesuur 1 

09.15 - 10.05 lesuur 2 

10.05 - 10.20 pauze 

10.20 - 11.10 lesuur 3 

11.10 - 12.00 lesuur 4 

12.00 - 12.50 lesuur 5 (of middagpauze voor de eerste en tweede graad) 

12.50 - 13.40 lesuur 6 (of middagpauze voor de derde graad) 

13.40 - 14.30 lesuur 7 

14.30 - 15.20 lesuur 8 

15.20 - 15.30 pauze of einde lesdag, afhankelijk van je lesrooster 

15.30 - 16.20 lesuur 9 (afhankelijk van je lesrooster) 

16.20 einde schooldag 

 

Belangrijk:  

● Tijdens de middagpauze mag je de school niet verlaten, breng dus steeds je lunch mee! 
● Tussen 08.25 uur en 15.30 uur zijn de schoolpoorten gesloten, je kan dan enkel aanbellen aan de 

ingang Bosstraat. 
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Nood aan verhoogde zorg?  

Doorloop deze tekst samen met je ouders. 

Uw zoon of dochter werd als nieuwe leerling in onze school ingeschreven. Het is mogelijk dat uw kind                  
baat heeft bij specifieke zorgmaatregelen.  In dat geval zijn er verschillende scenario’s mogelijk: 
 
Indien u voor uw kind in het bezit bent van een geldig attest voor één of andere leerstoornis als bv.                    
dyslexie of ADHD en een beroep wenst te doen op bijzondere, individuele maatregelen, dan vragen               
wij u ons een kopie van dit attest, dat door een erkende deskundige of een multidisciplinair centrum                 
werd afgeleverd, te bezorgen vóór 1 september 2020. Bovendien dient u als ouder contact op te                
nemen met de cel leerlingenbegeleiding om de specifieke noden van uw kind kenbaar te maken.  
 
Indien u niet in het bezit bent van een attest en uw zoon of dochter heeft volgens u toch nood aan                     
individuele maatregelen, dan neemt u als ouder ook contact op met de cel leerlingenbegeleiding.  
 
Indien uw kind beschikt over een gemotiveerd verslag waardoor we als school de mogelijkheid              
hebben om hulp van het ondersteuningsnetwerk in te roepen, dient u zo snel mogelijk contact te                
nemen met de pedagogisch directeur leerlingen en een afspraak te maken zodat de school de               
aanvraag tot ondersteuning kan versturen. 
 
Ook indien uw kind beschikt over een CLB-verslag buitengewoon onderwijs dient u zo snel mogelijk               
contact te nemen met de pedagogisch directeur leerlingen zodat een eventueel individueel            
aangepast curriculum kan besproken worden. De inschrijving gebeurt dan in elk geval onder             
ontbindende voorwaarde. Dit houdt in dat de school onderzoekt binnen een redelijke termijn of ze               
kan tegemoet komen aan de bijzondere onderwijsbehoeften van de leerling. Indien de noodzakelijke             
aanpassingen door de school als onredelijk aanzien worden, zal de inschrijving worden ontbonden.  
 
De melding en het attest/het verslag worden steeds besproken met het CLB verbonden aan de               
school. Verdere stappen worden gezet in overleg met het CLB, de interne leerlingenbegeleiding en              
de betrokken klassenraad. De maatregelen en de verwachtingen van de school naar de leerling en de                
ouders, worden opgenomen in een begeleidingsplan.  
 
Let wel: Leerlingen met leerstoornissen en/of specifieke noden kunnen vanuit onze brede basiszorg             
reeds genieten van heel wat compenserende en bevorderende maatregelen. Indien er toch nog             
een bijkomende zorgvraag is, kan een individueel sticordi-contract hierop een aanvulling vormen. 
 
Maatregelen vanuit de brede basiszorg: 

● leerlingen krijgen voldoende tijd tijdens evaluatiemomenten, indien de omstandigheden het          
toelaten; 

● taken mogen op de computer gemaakt worden; 
● er worden geen spelfouten aangerekend voor niet-taalvakken, tenzij het echt gaat om 

begrippen/termen eigen aan het vak; 
● notities mogen ter controle aangeboden worden; 
● opdrachten voor boekbesprekingen, trimester- of jaartaken worden ruim op voorhand 

aangekondigd; 
● de vragen voor toetsen worden zoveel mogelijk schriftelijk aangeboden; 
● de plaats in de klas kan besproken worden met de klassenleraar; 
● de leerkracht geeft de leerling een aandachtsprikkel indien nodig; 
● een leerling kan een verbeterde KO ter controle voorleggen aan de vakleerkracht; 
● de leerling kan steeds gebruik maken van een kladpapier behalve bij hoofdrekenen; 
● in de eerste graad worden de vragen van toetsen voorgelezen, behalve tijdens de examens. 
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Het begeleidingsplan wordt met u besproken tijdens het eerste oudercontact. Het wordt verder             
jaarlijks met alle betrokkenen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Aanpassingen aan het           
sticordi-contract gebeuren na overleg met de klassenraad. 
 
Een gesprek met de leerlingbegeleiding om verdere opvolging op te starten is mogelijk vanaf eind               
augustus. Je kan een afspraak maken, de contactgegevens van de leerlingbegeleiding staan            
hieronder.  
 
linda.billoy@donboscogb.be of via Smartschool 

annik.engelbeens@donboscogb.be of via Smartschool 

marjan.claes@donboscogb.be of via Smartschool 

Er is iemand van de leerlingbegeleiding aanwezig op school op 25 en 26 augustus 2020, telkens van 
14.00 uur tot 18.00 uur.  

 

Wie is wie?  

KLASSENLERAAR 

Op 1 september verneem je wie je klassenleraar is. Je kan hem steeds bereiken via Smartschool. Je 
klassenleraar is jouw persoonlijke coach en je eerste aanspreekpunt. Tijdens de vijf oudercontacten 
bespreekt hij of zij je leerprestaties samen met jou en je ouders. 

In de eerste en tweede graad is er elke week een lesuur waarop je klassenleraar met jou en je 
klasgenoten aan de slag kan om te werken aan een fijne klassfeer, om studietips te geven, om je op 
de goede weg te zetten, om je te helpen in de ontdekkingstocht naar jouw talenten. 

 

GRAADCOÖRDINATOR 

Elke graad heeft een coördinator. Samen met je klassenleraar zorgt hij voor een leef- en 
werkomgeving zijn waar iedereen zijn plaatsje heeft en waar iedereen zich ten volle kan ontplooien. 
Hij zorgt dus mee voor je welbevinden op onze school, maar hij waakt ook over de leefregels die er 
moeten voor zorgen dat onze school voor iedereen een aangename leeromgeving blijft.  

De graadcoördinatoren op onze school zijn: 

Bart Hoogwijs 

Graadcoördinator 1ste graad 
bart.hoogwijs@donboscogb.be 
 

Marc Slos 

Graadcoördinator 2de graad 
marc.slos@donboscogb.be 
  

Aster Van Avermaet 

Graadcoördinator 3de graad 
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aster.vanavermaet@donboscogb.be 
LEERLINGBEGELEIDING 

Heb je nood aan nog meer ondersteuning? Je voelt je wat minder in je vel? Kamp je met 
leerstoornissen? Ga je door een moeilijke periode? Dan staat ons ruim team leerlingbegeleiders voor 
je klaar. 

LEERSTOORNISSEN/SPECIFIEKE ZORG: 

● Linda Billoy (linda.billoy@donboscogb.be) 

LEREN LEREN: 

● 1ste graad: Linda Billoy (linda.billoy@donboscogb.be) en Annik Engelbeens 
(annik.engelbeens@donboscogb.be) 

● 2de en 3de graad: Marjan Claes (marjan.claes@donboscogb.be) 

SOCIO-EMOTIONELE VRAGEN: 

● Hilde Vercammen (hilde.vercammen@donboscogb.be) 
● Anja Moonens - motivatiecoach 1ste graad (anja.moonens@donboscogb.be) 
● Inge Jacobs - motivatiecoach 2de en 3de graad (inge.jacobs@donboscogb.be) 

 

CLB  

telefoon: 02 512 30 05 

Adres: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden. 

contactpersonen: 

● Lore Neeskens (l.neeskens@vclbpb) 
● Hilke Verdoodt (h.verdoodt@vclbpb.be) 
● Nele Anciaux (n.anciaux@vclbpb.be) 
● Conny Herzeel (c.herzeel@vclbpb.be) 

 

SECRETARIAAT 

We hebben op onze school twee leerlingenbalies: eentje voor de eerste graad en eentje voor de 
hogere jaren. Hier staan onze opvoeders en medewerkers van het secretariaat steeds klaar voor jou. 
Ben je iets kwijt? Heb je een vraag? Voel je je niet zo goed? Zij helpen je met plezier verder.  

● Aanspreekpunt balie eerste graad: Pieter Steylemans en Bruno De Maeyer  
● Aanspreekpunt balie tweede graad: Peter Praille  
● Aanspreekpunt balie derde graad: Valérie Mabille  

 

DIRECTIE 

De directie organiseert de schoolprocessen, stimuleert de schoolcultuur en zorgt ervoor dat ons team 
van leerkrachten zich in de beste omstandigheden kan focussen op jouw ontwikkeling. Ze zijn ook de 
eindverantwoordelijken voor het beleid van de school.  
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Dirk Pint 

Pedagogisch directeur leerlingen 
dirk.pint@donboscogb.be 
 

Koen Pede 

Pedagogisch directeur leerkrachten 
koen.pede@donboscogb.be 
 

Bert Vermaanen 

Directeur schoolorganisatie 
bert.vermaanen@donboscogb.be 

 

 

Smartschool, ons digitaal leerplatform. 

Elke leerling én ouder krijgt een persoonlijk Smartschoolaccount. Het account van de leerling is het 
“hoofdaccount”. Een ouder krijgt een “co-account”, gekoppeld aan het account van dochter of zoon. 

Smartschool is het platform waar leerlingen lesmateriaal kunnen vinden, taken indienen, oefeningen 
kunnen maken … Maar het is ook ons belangrijkste communicatiemiddel.  

● Je kan communiceren met leerkrachten en directie via de berichtenmodule; 
● je kan er de schoolagenda inkijken en de planning van taken/toetsen opvolgen; 
● je kan er jouw resultaten raadplegen (Skore); 
● je kan er een afspraak maken voor het oudercontact; 
● je kan er heel wat informatie op terugvinden (Intradesk);  
● je kan er je geregistreerde afwezigheden nakijken; 
● … 

Bijgevolg staat Smartschool centraal in onze communicatie, zowel naar leerlingen als naar ouders 
toe. Daarom is het belangrijk om zowel het hoofdaccount van de leerling als de co-accounts van de 
ouders te activeren. Dat kan je nu al doen. We sturen je in een afzonderlijke e-mail alle instructies.  

Voor leerlingen is het een dagelijkse gewoonte om met Smartschool te werken.  

Een ouder hoeft zich natuurlijk niet dagelijks aan te melden. Door middel van een e-mail of melding 
op de smartphone laat Smartschool immers weten dat er nieuwe berichten of evaluaties in de 
puntenlijst zijn.  
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Facturatie 

In de loop van het schooljaar zijn er helaas altijd kosten die we moeten doorrekenen. Dat doen we 
via facturen. De leerlingen hebben gedurende het schooljaar geen geld nodig om schoolactiviteiten, 
uitstappen, materiaal, … te betalen. 

De financiële bijdragen die aan de ouders worden gevraagd kan je terugvinden als bijlage aan het 
schoolreglement (zie ook website).  

 

PROVISIEFACTUREN 

Om de kosten te spreiden werken we met een provisie. Deze provisie wordt betaald in twee schijven: 
een eerste provisie bij de start van het schooljaar (september) en een tweede bij de start van het 
tweede semester (februari). 

De provisie (100 euro) wordt overgeschreven nadat je van de boekhouding een factuur ontvangen 
hebt. Vermeld bij betaling zeker de gestructureerde mededeling, anders is het voor ons moeilijk alles 
goed op te volgen. 

Bij de ondertekening van het schoolreglement verklaar je je akkoord met het betalen van de provisie. 

 

EINDAFREKENING 

Tweemaal per jaar wordt een rekening gestuurd waarop alle kosten van het voorbije semester 
vermeld staan. Het eventueel saldo wordt via de tweede rekening vereffend.  

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met de verantwoordelijke van de boekhouding, 
dienst leerlingenrekeningen (mevrouw Laurence Goossens).  

 

Indoor schoenen met rode veters 

Je kan op onze school gebruik maken van een fantastische splinternieuwe sportinfrastructuur. 
Daarbij is het heel belangrijk om de gepaste sportschoenen te gebruiken. Die zorgen er immers voor 
dat je geen sportblessure oploopt. Met propere indoor sportschoenen voorkom je ook schade aan 
onze sportvloer.  

Daarom zullen alle leerkrachten LO vanaf de eerste les erop toezien dat je indoor gepaste schoenen 
draagt, mét rode veters. Die rode veters zijn bedoeld om meteen zichtbaar te 
maken dat je schoenen draagt die je uitsluitend in de sporthal gebruikt. Voor 
de sporten buiten de sporthal verwachten we dat je van een ander paar 
sportschoenen gebruik maakt. Zo voorkomen we dat je de sportvloer zou 
beschadigen met vuile schoenen. De rode veters kunnen aangekocht worden 
op school bij de verkoop van de sportkledij. 

Wat is gepast sportschoeisel om in de sporthal te gebruiken?  

•  biedt een degelijke schokdemping; 
•  heeft een degelijke vetersluiting; 
•  omsluit de voet goed en biedt stabiliteit;  
•  heeft een propere zool die geen sporen nalaat op de sportvloer. 
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Hoe ziet het schooljaar er verder uit? 

 

September 2020 

2 september oudercontact eerste jaar en nieuwe leerlingen tweede jaar 

3 september oudercontact nieuwe leerlingen derde en vierde jaar 

8 september oudercontact 5BSO-6ASO-6TSO-6KA-7KA en nieuwe leerlingen derde graad 

28 september tot  

    2 oktober sportstage 4SW - 4LOS 

  

Oktober 2020 

5 oktober pedagogische studiedag, de leerlingen blijven thuis 

27 oktober klassenraden, de leerlingen blijven thuis 

29 oktober oudercontact – herfstrapport 

 

November 2020 

2-6 november herfstvakantie 

11 november wapenstilstand, vrijaf 

13-14 november kaas- & wijnavonden (onder voorbehoud) 

20 november studiekeuzeavond voor de eindjaren 

 

December 2020 

2 december facultatieve verlofdag 

17 december oudercontact – kerstrapport 

18 december kerstvieringen eerste, derde en vijfde jaar 

21-31 december kerstvakantie 

 

Januari 2021 

1 januari kerstvakantie 

10-16 januari skistage 6SW – 6LOS 

11 januari leerlingencontact derde graad 

18 januari oudercontact met vakleerkrachten 
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27 januari feest van Don Bosco 

 

Februari 2021 

11 februari krokusrapport (geen oudercontact) 

12 februari sportdag eerste graad 

15-19 februari krokusvakantie 

 

Maart 2021 

 

April 2021 

1 april oudercontact – paasrapport 

2 april paasvieringen tweede, vierde en zesde jaar 

5-16 april paasvakantie 

22-26 april sportstage 5SW – 5LOS 

 

Mei 2021 

3-7 mei sportstage 3SW – 3LOS 

7 mei sportdag 2de graad - 3de graad 

8 mei infodag  

12 mei facultatieve verlofdag 

13-14 mei hemelvaartvakantie 

24 mei pinkstermaandag, vrijaf 

 

Juni 2021 

29 juni proclamatie eindjaar 

30 juni oudercontact – eindrapport 
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