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Schooljaar 2022-2023 

Geachte ouder 

Beste leerling 

De directie en de medewerkers van Sint-Leo Hemelsdaele Secundaire school heten 
je van harte welkom.  

Onze school bestaat uit een eerstegraadsschool (1ste en 2de jaar) en de bovenbouw 
(3de tot en met 6de jaar). De eerstegraadsschool is gelegen aan de Carmersstraat.  

We bieden de leerlingen van de eerste graad een eigen stek en zorgen voor 
herkenbaarheid: een eigen plek in hun thuisklas, leraren die lesgeven in de twee 
jaren en met de eerste graad vertrouwd zijn. De klasleraar is de 
vertrouwenspersoon. Ook de opvoeders kennen de leerlingen goed. In deze 
hartelijke en warme omgeving voelt elke 12-jarige zich welkom.  

Door het nauwe contact met onze basisscholen maken we de overstap naar de grote 
school zo klein mogelijk. Vakleraren leggen uit hoe je hun vak moet inoefenen, 
klasleraren leren je plannen en laten je groeien tot een leerling van het secundair 
onderwijs. Iedereen is welkom om zichzelf en haar en zijn talenten gaandeweg te 
leren kennen. Je kan je verdiepen in een extra vak zoals Klassieke studiën (Latijn) of 
Wetenschappen en techniek+ (STEM). Leg je liever accent op taal, dan bieden we 
zowel verdieping als remediëring aan voor Nederlands en Frans. Ook voor wiskunde 
is differentiatie voorzien. Hoe dan ook, je studiekeuze kan na het tweede jaar nog 
alle kanten uit. Er is ook een CLIL-aanbod (Engels of Frans) voor het vak Mens en 
Samenleving.  

Zorg is geen lege doos, maar reikt een breed aanbod aan van hulp voor alle 

leerlingen en voor zij die (tijdelijk) meer zorg nodig hebben bij het leren en leven. 

Daarvoor is de leerlingenbegeleider van groot belang. Samen met de eigen leraren, 

het CLB en eventueel externe experts bieden leerlingenbegeleiders mevr. Engels 

(1ste graad) en mevr. Depestel (bovenbouw) de gepaste hulp aan en leren onze 

leerlingen stap voor stap hoe ze zelf tot oplossingen kunnen komen.  

Sint-Leo Hemelsdaele heeft ook een eigen internaat. Jongeren kunnen van 

maandagmorgen tot vrijdagavond in hun eigen leefgroep op school blijven. Ze 

worden begeleid door een team van ervaren opvoeders.  

Je bent welkom op onze school. We willen je graag zien groeien tot een fantastische 

leerling die weet van aanpakken maar die ook leert verantwoordelijkheid te dragen 
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en zelfstandig durft te zijn. Heb je er zin in? Dan zijn we blij dat je kiest voor onze 

school!  

Ingeschreven? Op maandagavond 29 augustus 2022 om 18.45 uur maken we graag 

kennis met alle nieuwe leerlingen en hun ouders. Je ontvangt rond half augustus 

nog een uitnodiging in je mailbox. 

Zit je toch nog met een vraag? Is iets niet helemaal duidelijk? Contacteer ons gerust 

telefonisch (050 44 59 33) of via mail (secundair@slhd.be).  

Bruno Overbergh Pascal Craeye 

directeur bovenbouw directeur eerstegraadsschool 

algemeen directeur 
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Praktische informatie 

Inschrijven 
Inschrijven kan steeds op afspraak tijdens 

de weekdagen of op zaterdagvoormiddag: 

Sint-Leo Hemelsdaele secundaire school 

Potterierei 11, 8000 Brugge 

050 44 59 33 ▪ secundair.slhd.be ▪ secundair@slhd.be  

Je kan ook digitaal inschrijven: secundair.slhd.be/Inschrijven.aspx. 

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met het schoolreglement en het 

pedagogisch project. 

Administratieve sluiting  
Van vrijdag 8 juli, 12 uur tot en met maandag 15 augustus zijn de school en het 

secretariaat gesloten. De school is terug open op dinsdag 16 augustus.  

Administratie 
Om het dossier van de leerling in orde te brengen, zouden wij graag volgende 

formulieren voor 31 augustus ontvangen (opsturen, mailen of afgeven op de 

kennismakingsavond eind augustus):  

- ORIGINEEL getuigschrift lager onderwijs (MET handtekening leerling) 
- Fotokopie van de identiteitskaart (voor- EN achterkant)  

of fotokopie van de SIS-kaart van de leerling 
- BaSO-fiche (lagere school)  
- Rapport vorig leerjaar (voor álle nieuwe leerlingen) 

Schooluren 
Voormiddag  Namiddag  
08.25 uur Aanwezig op school  13.19 uur  Aanwezig op school  
12.11 uur   Middagpauze  16.08 uur  Einde lessen  

Op woensdag eindigen de lessen om 12.11 uur. 

Als je een achtste lesuur hebt, eindigen de lessen om 17.00 uur. 

Bereikbaarheid 
De school is vlot bereikbaar met de wagen. Leerlingen kunnen afgezet worden 

aan de Carmersstraat en Elisabeth Zorghestraat. We stimuleren graag leerlingen 

om met de fiets naar school te komen. Ouders van internen kunnen op 

mailto:secundair.slhd.be
mailto:secundair@slhd.be
https://secundair.slhd.be/Inschrijven.aspx
https://secundair.slhd.be/Documenten/Schoolreglement_SLHD_21_22.pdf
https://secundair.slhd.be/PedagogischProject.aspx
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maandagmorgen (voor 8 uur) even op de speelplaats parkeren of binnenkomen 

via de Potterierei 15. 

Leerlingen die naar school fietsen komen 

binnen via de blauwe poort (E. 

Zorghestraat). Ze plaatsen hun fiets in de 

fietsenkelder. Iedere leerling krijgt een 

vaste plaats. Het gebruik van de 

fietsenkelder is 

gratis. Je fiets 

sluiten is verplicht. 

Wie met de bus 

komt, stapt af op 50 

meter van de school 

(halte Gouden 

Handstraat, 

Carmersbrug, lijnen 

4, 7, 9, 14, 17, 25 en 90). Overstappen kan vlot aan de halte 

Komvest, Warandebrug (lijnen 41, 42 Dudzele, Knokke en 

Nederland).  

Avondstudie 
De leerlingen kunnen studie volgen van 16.30 tot 18.00 uur op maandag, dinsdag 

en donderdag. Hiervoor wordt een bijdrage betaald van € 4 per dag per trimester 

(max. € 36/jaar). 

De leerlingen kunnen voor elke dag van de week een keuze maken. Tussentijds de 

studie verlaten kan enkel om 17.15 en 17.45 uur. Zo worden de andere leerlingen 

minimaal gestoord. De leerlingen van het eerste jaar adviseren we studie te 

volgen. Zij volgen studie bij de klasleraar.  

Kluisje 
Alle leerlingen gebruiken verplicht een kluisje. Ze kunnen er hun boeken en laptop 

veilig in opbergen. De huur bedraagt € 20/jaar. Hierin kunnen ze hun boeken en 

schriften opbergen.  

Printen op school 
Leerlingen kunnen in het leerlingensecretariaat printen of kopiëren. 

Printopdrachten kunnen ook van thuis gegeven worden via print.slhd.be. De 

prints kunnen dan op school opgehaald worden. Er wordt een printkrediet van € 

 Mobiliteit leerlingen SLHD 2021-2022 
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5,00 op de printrekening van de leerling geplaatst en verrekend via de 

schoolrekening. We proberen zo weinig mogelijk te printen. 

Boeken kopen 
Boeken bestel je zelf vanaf half juni digitaal via 

Studieshop.be. Daar vind je ook een overzicht en de 

kostprijs. Ze worden thuis geleverd. Bestel best voor 15 

juli. Dan heb je ze tijdig in huis. De huurboeken geef je op 

het einde van het schooljaar in goede staat terug.  

Dactylo 
Wie dat wenst kan klaviervaardigheid verwerven tijdens 

de lessen dactylo. Die worden bij voldoende interesse 

eenmaal per week tussen de middag georganiseerd. Kostprijs: € 60/jaar.  

Turnlessen en sport op school 
Een sporttruitje moet je op school 

aanschaffen. Het is voorzien van het 

schoollogo. Naamteken meteen je truitje! 

Een zwart broekje kan je ook op school 

kopen. 

Tussen de middag worden in de vorm van 

klascompetities spel- en sportactiviteiten 

georganiseerd. 

Er zijn ook enkele buitenschoolse evenementen, meestal op woensdagnamiddag, 

waar leerlingen op vrijwillige basis kunnen aan deelnemen. Sportievelingen 

kunnen deelnemen aan veldloop, badminton, zwemmen, tafeltennis, … Ook in het 

secundair is er ruimte voor muzische vaardigheden. Muzikale talenten zijn 

welkom in de zang- en muziekgroep.  

Cultuur, studie-uitstappen, oog voor de wereld 
Leren en studeren is de belangrijkste 

activiteit op school. Het leven op school is 

natuurlijk veel meer dan dat. Je ontmoet 

vrienden en maakt kennis met boeiende 

sprekers. We bieden elke leerling een 

waaier aan culturele activiteiten aan en 

hebben oog voor wat er beweegt in de 

http://www.studieshop.be/
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wereld. Deze activiteiten staan alvast op het programma: cultuur- en poëziedag, 

het Fair Trade ontbijt, het sober maal, de dag van de jeugdbeweging en uiteraard 

de jaarlijkse studiereis, de uitstappen naar de schouwburg, het concertgebouw en 

nog zoveel meer. Het aanbod wordt mee gestuurd door de enthousiaste 

leerlingen.  

Meerdaagse uitstappen zijn er ook. Van het 1ste tot het 

6de jaar krijg je de kans om deel te nemen aan de 

skireis naar Italië (1ste graad), culturele reis Berlijn en 

Amsterdam (2de graad), Griekenland en Italië (3de 

graad). Deelname is niet verplicht, maar zeer aan te 

raden.  

Neem een kijkje op onze website 

(https://secundair.slhd.be/Berichten.aspx), je vindt er tal van (foto)reportages. 

Het geeft je een beeld van wat er in een jaar op school gebeurt. 

Maaltijden 
We willen onze leerlingen een goed en gevarieerd aanbod geven. We richten ons 

op een ruim aanbod dat iedereen de kans geeft om zelf een gezonde maaltijd te 

nemen. Geen frisdrank, wel spuit- of kraantjeswater of een sapje van de 

wereldwinkel, een broodje dat je zelf samenstelt of alleen veggie, het kan 

allemaal. 

- Leerlingen eten op school of thuis. Je hoeft niet elke dag op school te eten. 

- Leerlingen eten op de vestiging Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 11. 

- Wie blijft eten, mag achteraf de school niet meer verlaten (eerste en tweede 

graad). 

- Leerlingen betalen met een betaalkaart die ze op school aanschaffen. 

- Er is toezicht voorzien bij de maaltijden en tijdens de vrije tijd. 

- Er is een aanbod van activiteiten tussen de middag. 

De 3de graad secundair 

- Mits toestemming van de ouders kunnen de leerlingen van de 3de graad 

tussen de middag de stad in, eventueel na een maaltijd op school.  

- Ook internen van de derde graad mogen in de stad: zij zijn echter wel 

VERPLICHT eerst een warme maaltijd te nemen. Ook hier is toestemming van 

de ouders nodig. 

  

https://secundair.slhd.be/Berichten.aspx
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Kostprijs  (2021-2022)

Hoofdgerecht:  
(bijkomende groenten gratis)  € 5,25 

Soep € 0,80 

Dessert € 1,10 

Broodje:  
beleg met salade naar keuze  € 3,00 

Fairtrade sap  € 1,10 

Spuit- of stil water heel de dag beschikbaar 
(tijdens de maaltijd, na de LO-les, flesje 
bijvullen …) forfait/trimester € 1,50  

Hoe betalen? 
- Met een betaalkaart 

- Bij de start: € 20 op de kaart (aangerekend via schoolrekening).  

- Kaart op te laden op de school zelf of via pc-banking. Begin september krijg 

je hiervoor een persoonlijke code. Op zondag ontvang je het weekmenu.  

- Bij het verlaten van de school wordt het saldo teruggegeven. 

- Een schoolrekening ontvang je vier keer per jaar.  

Smartschool / digitale leeromgeving 
Elke leerling en ouder 

heeft toegang tot 

Smartschool. Smartschool 

is een intern digitaal communicatie- 

en leerplatform dat via internet 

toegang biedt tot een leeromgeving 

waarin leerlingen, leraren en 

directie school- en vakgebonden 

informatie, bestanden… kunnen 

uitwisselen. De ouders krijgen gratis toegang tot Smartschool via een 

persoonlijk account, te raadplegen op de computer of via een gratis app op de 

smartphone. 

De leeromgeving  
Via Smartschool krijgen leerlingen en ouders toegang tot allerlei didactisch 

materiaal dat de leraar ter beschikking stelt: presentaties die gebruikt werden 

in de lessen, extra oefeningen, links naar handige websites en nog veel meer.  

Communicatie  
Smartschool is een handig communicatiemiddel. Via de berichtenmodule 

kunnen leerlingen en ouders alle leerlingen, leraren, leerlingenbegeleider, 

directie en personeelsleden van onze school contacteren. Leerlingen bekijken 

dagelijks hun berichten. Van ouders verwachten we dat ze minstens wekelijks 

aanmelden. Ouders en leerlingen hebben geen toegang tot elkaars berichten.  



 

Sint-Leo Hemelsdaele vzw - Secundaire school  9 

Potterierei 11, 8000 Brugge ◼ Tel. 050 44 59 33 

secundair@slhd.be ◼ www.slhd.be 

Omdat we ook (veel) papier willen sparen, worden brieven en uitnodigingen zo 

weinig mogelijk op papier verdeeld maar via een bijlage bij een bericht 

verstuurd. Je zal ook via die weg uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op 

het oudercontact.  

Het leerlingvolgsysteem 
We vragen om ziekte telefonisch te 

melden. Een attest kan je later afgeven 

in het leerlingensecretariaat. Ouders 

kunnen via het leerlingvolgsysteem zien 

of er nog attesten ontbreken, of de 

leerling een bijkomende (remediërende) 

opdracht kreeg of een schrijfstraf moet 

maken.  

Het puntenboekje  
Skore is het punten- en rapporteringsysteem dat helemaal geïntegreerd is in 

Smartschool. Elke vakleraar heeft een digitaal puntenboekje. Ouders en 

leerlingen hebben via Smartschool inzage in deze punten en de extra 

commentaar die de leraar hierbij noteerde. Op geregelde tijdstippen wordt een 

rapport opgemaakt. Op elk moment is er een stand-van-zaken-rapport op te 

vragen. Het geeft een beeld op dat moment.   

Ouders hebben enkel inzage in de punten 

van hun eigen zoon of dochter. Er wordt 

op het rapport per vak wel een mediaan 

meegedeeld: de middelste leerling van de 

groep uit dit jaar die evenveel uren van 

dit vak krijgt.  

De digitale schoolagenda 
Via de digitale schoolagenda binnen 

Smartschool kunnen leerlingen op een eenvoudige manier volgen welke 

lesonderwerpen er gegeven werden. Bij taken en toetsen is eenvoudig te 

controleren wanneer deze werden opgegeven, wat de precieze opgave is en 

wanneer de deadline is. Hiermee willen we hen leren plannen en studeren. Ook 

ouders hebben inzage in deze digitale schoolagenda, zodat ze kunnen helpen 

plannen als ze dit wensen. 
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Media op school 
Onze school ziet het als haar taak om jonge mensen op te leiden en op te 

voeden in het gebruik van allerhande digitale middelen.  Mediawijsheid heet 

dat. Concreet brengen we onze visie, de infrastructuur, de deskundigheid van 

de leraren en de nodige leermiddelen in balans. 

Mobiele toestellen 
Je mag je gsm bij je hebben als je naar school komt. De algemene afspraak is 

dat je die niet gebruikt binnen de gebouwen, tenzij je daar toestemming voor 

krijgt van de leraar. Tijdens de les kan je dan je mobieltje gebruiken als 

rekentoestel, om vlug iets op te zoeken of een online oefeningen te maken. 

Enkel voor de leerlingen van de 1ste graad is het gebruik ook verboden tijdens 

de ochtend- en namiddagspeeltijd.  

Overal op school is er wifi. Je mag er gratis gebruik van maken. Je meldt aan 

met je gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard gelden de wettelijke 

bepalingen bij het gebruik van media ook hier. Zo neem je bijvoorbeeld geen 

foto’s zonder toestemming en gebruik je geen ongepaste taal bij het digitaal 

communiceren. De school verwittigt de ouders als er ongepast gebruik 

vastgesteld wordt.  

Let wel, je bent zelf verantwoordelijk voor je toestel. De schoolverzekering 

komt niet tussen bij verlies, diefstal of schade. Wanneer je toestel stuk gaat 

door toedoen van een andere leerling, dan zul je dat onderling moeten regelen. 

De school is geen tussenpersoon in eventuele onderhandelingen tussen de 

betrokkenen.   

De laptop 
De school stelt een laptop ter beschikking 

voor alle leerlingen. Ouders moeten dus 

niet investeren in de aankoop. Enkel de 

leerlingen van het 6de jaar mogen hun 

eigen laptop gebruiken in de klas.  

De leerlingen kunnen de laptop tijdens 

het schooljaar meenemen naar huis. Het 

toestel kan enkel gebruikt worden voor 

school gerelateerde opdrachten. 
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Wat bij schade?  

De wettelijke garantie is uitgebreid tot 4 jaar. Bijkomend is diefstal (enkel met 

bewezen braak én buiten school) en andere schade verzekerd*.  

Enkel deze kosten zijn ten laste van de ouders:  

• Een beschermhoes moet je verplicht aankopen (€ 30) op school. Enkel deze 

mag je personaliseren. Op de laptop horen geen stickers of andere 

aantekeningen. 

• Je betaalt per schooljaar € 12 verzekering*.  

• Een franchise* van € 39 per voorval is steeds ten laste van de ouders. Bij 

levering van de laptop betaal je een waarborg van € 39. Die krijg je terug als 

je de school verlaat. 

Wanneer een toestel het niet meer (goed) doet, dan zal de school het laten 

herstellen. De administratie zet het toestel dan terug naar fabrieksinstellingen. 

Het is daarom van het grootste belang een back-up van de eigen data te 

voorzien.  

Verdere afspraken maken we bij de start van het schooljaar. De school voorziet 

ook in afdoende begeleiding om goed met het toestel te leren omgaan.  

 


