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Lede, juni 2020 

Beste ouders 

Beste (nieuwe) leerling 

 

Indien je nieuw bent op onze school, van harte welkom op ons Stella-Matutinacollege! Ook 
aan onze leerlingen van vorig jaar zeggen we opnieuw hartelijk welkom! Bedankt voor het 
vertrouwen dat je in onze school stelt. We zijn ervan overtuigd dat het een boeiend en 
succesvol schooljaar zal worden. Een enthousiaste equipe van leerkrachten staat klaar om 
voor jou het onderste en het beste uit de kan te halen. 

Als deze planning door de Corona-maatregelen niet zou kunnen doorgaan, dan brengen we u 
daarvan eind augustus op de hoogte via Smartschool. Hou vanaf maandag 23 augustus 
Smartschool dus goed in de gaten. 

Als start van het komende schooljaar verwachten wij je op dinsdag 1 september: 

• Vijfde jaar: 10.30 u. 

• Zesde jaar: 11 u. 

• Locatie: de kapel 

• Voor de rest van de voormiddag ben je in handen van je nieuwe klassenleraar. Je zal 
een aantal administratieve zaken afwerken en vooral kennismaken met je klasgenoten. 

• In de namiddag heb je geen school. We verwelkomen dan onze leerlingen van het 
eerste jaar. Vanaf donderdag 3 september start het normale lesprogramma. 

Nog wat praktische info en afspraken 

1. Voor de eerste schooldag heb je enkel papier en schrijfgerei nodig. Donderdag 3 
september komt de fotograaf naar school voor individuele foto’s. 

2. De speelplaats Bellaert is gereserveerd voor onze leerlingen van het eerste jaar. Alle 
leerlingen van de tweedes, graad 2 en graad 3 gaan voor elke speeltijd naar de 
Nieuwstraat. 

3. Op de speelplaats Bellaert kan je terecht op het onthaal voor allerlei vragen, om bonnetjes 
te kopen, om broodjes of warme maaltijden te bestellen… 

4. Om onze plicht inzake afwezigheden correct uit te voeren hebben we de volgende 
middagregeling: 

• Deze middagregeling is van kracht vanaf donderdag 3 september. 

• Alle leerlingen die buiten de school gaan eten zullen een pasje krijgen van de school. 
Om een pasje te krijgen, vul je het formulier “praktische info” in die vader of moeder 
ondertekent. Ben je ingeschreven tijdens de zomervakantie, dan heb je deze fiche op 
papier meegekregen. Ben je leerling op onze school, dan heb je deze fiche van je vorige 
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klassenleraar op het oudercontact van juni 2020 gekregen. Vind je deze fiche niet 
meer? Je kan op het onthaal altijd een nieuw exemplaar komen halen. 

• Vergeet niet dat je vader of moeder de middagregeling moet handtekenen. Zonder 
handtekening van vader of moeder blijf je altijd op school eten. 

• Bij het buitengaan toon je altijd jouw pasje aan de toezichter. 

• Je ontvangt slechts een pasje indien je het formulier ten laatste op dinsdag 1 
september aan je klassenleraar afgeeft. Als je het formulier later indient, zal je een 
paar dagen moeten wachten en elke dag op school moeten blijven eten tot wanneer 
je het pasje hebt ontvangen. Indien je de fiche al hebt afgegeven op het oudercontact 
van juni, dan hoef je niets meer te doen. Op donderdag 3 september zal je jouw pasje 
krijgen vóór 11.50 u. 

• Voor alle leerlingen is het verboden om in een publieke drank- of eetgelegenheid een 
middagmaal te nuttigen. Ofwel eet je op school, ofwel thuis, bij een familielid of derde. 

• Per schooljaar krijg je 2 pasjes gratis. Vanaf een derde pasje moet je €2,5 betalen. 

• Wie ’s middags per fiets of te voet naar huis gaat of wie met de wagen wordt afgehaald 
verlaat altijd de school via de Nieuwstraat. De poort aan de Bellaertstraat zal gesloten 
zijn. 

• Opgelet: we kunnen geen wijzigingen in de loop van het schooljaar aanvaarden. Een 
briefje van thuis geeft je geen toelating om een bestaande regeling zomaar te 
veranderen. Overleg dus met je vader of moeder! 

• Ook nog dit: indien we je zonder toestemming toch op straat, op café of in een 
broodjeszaak signaleren, dan zien wij ons verplicht op te treden en je vader of moeder 
te contacteren. 

5. Vanaf donderdag 3 september kan je tijdens de lunch op school een drankje kopen. Voor 
een flesje frisdrank van 25 cl (plat of bruisend water, fruitsappen, light- of zero-producten) 
betaal je € 0,80. Bonnetjes hiervoor kan je kopen aan het onthaal. 

6. Wij zijn een MOS-school (Milieuzorg Op School). In 2002 hebben wij het eerste MOS-logo 
gekregen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 2004 mochten wij het 
tweede logo in ontvangst nemen, in oktober 2006 het derde logo. In juni 2012 hebben we 
de Europese Groene Vlag gekregen. Daarom is blik op school niet toegelaten. Een 
drankkartonnetje of een aluminium drinkbus kunnen wel. Ook een flesje water mag je 
meebrengen. We vragen wel dat je dat petflesje meeneemt naar huis. Petflesjes met 
frisdrank zijn niet toegelaten. Op de speelplaatsen en in de sporthal hangen 
drinkwaterfonteintjes die wij dagelijks poetsen. 

Om het afval te beperken durven wij vragen om je lunchpakket niet te verpakken in 
aluminiumfolie. Dagelijks moeten wij proppen rapen en verdwijnen massa’s aluminium 
in de vuilbak. Maak gebruik van een brooddoos (naamtekenen) of een broodzak! Wij 
hopen dat je ons project steunt. 

7. Vanaf maandag 7 september kan je voor € 4 ook een warme maaltijd krijgen. Voor een 
heel redelijke prijs krijg je een kwaliteitsvolle en gezonde maaltijd. Elke maaltijd bestaat 
uit soep en een hoofdgerecht. Inschrijven hiervoor kan via de brief die begin september 
zal uitgedeeld worden. 
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Vanaf dan kan je ook ’s ochtends vóór 8.20 u. een broodje bestellen aan het onthaal van 
de speelplaats Bellaertstraat. Een belegd broodje kost € 3. Een broodje gezond € 2,50. Je 
kan in de refter ook een bol soep kopen voor € 0,80. 

8. Er is gelegenheid tot avondstudie van 15.40 u. tot 17 u. elke dag behalve op 
woensdagnamiddag. De studie is uiteraard gratis. Inschrijven voor de avondstudie kan via 
het formulier “praktische info” op het oudercontact van juni 2020. 

9. Omwille van de veiligheid en tevens om een beetje eenvormigheid te verkrijgen tijdens 
de lessen lichamelijke opvoeding, wordt aan de jongens en meisjes gevraagd een korte 
broek en een T-shirt met schoolembleem te dragen. Een T-shirt kan je vanaf de tweede 
week van september op school kopen voor € 11,5. 

10. Boekentassen en rugzakken plaats je niet in de gangen omwille van de brandveiligheid. 
Laat zeker geen waardevolle spullen achter in je boekentas! Waarom geen gebruik 
maken van een leerlingenkastje? De huur voor een dergelijk kastje is € 15 voor één 
schooljaar. Je betaalt ook een waarborg voor de sleutel van € 10 die je op het einde van 
het schooljaar terugkrijgt. 

11. Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens de pauzemomenten in de gangen rond te lopen. 
Dit om diefstal te vermijden. 

12. Je fiets kan je stallen in de overdekte speelplaats Nieuwstraat. Er zijn geen vaste plaatsen. 
Leg je fiets altijd vast met een fietsslot. 

13. Bij het begin van het schooljaar krijg je een e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord 
van de school. Hiermee kan je inloggen op Smartschool, het communicatieplatform van 
de school. Je vindt er heel wat informatie zoals de brieven en de verslagen van de 
schoolraad en de ouderraad. Via Smartschool kan je ook de planningsagenda en het 
digitaal rapport raadplegen en inschrijven voor het oudercontact. Meer informatie krijg 
je bij de start van het schooljaar. 

14. Je leer- en werkboeken kan je bestellen via Studieshop.be. Bestel zeker vóór 15 juli, dan 
worden de boeken op tijd geleverd voor de start van het schooljaar. Volg onderstaande 
richtlijnen: 

1. Surf naar www.studieshop.be, geef aan dat je in Lede naar school gaat en selecteer 
Stella-Matutinacollege. Maak een nieuw account aan op naam van de leerling of 
gebruik je account van vorig jaar en kies de richting die je zal volgen. 

2. Nu zie je alle schoolboeken die je nodig hebt. Voor sommige boeken kan je kiezen 
tussen een huur- of een koopboek. Huren is het meest voordelig: je huurt de boeken 
voor één schooljaar. Aan het einde van het schooljaar kan je de boeken inleveren op 
school. Werkboeken moet je verplicht aankopen omdat je hierin zal moeten schrijven. 

3. Als je een boek in de lijst al in je bezit hebt, duid dan “Niet bestellen” aan. Controleer 
goed of het om hetzelfde boek gaat: vergelijk de ISBN-nummers. 

4. Als je alles nagekeken hebt, klik je op “Bestelling afronden”. Betalen kan op twee 
manieren: via Bancontact of via domiciliëring (in één of drie termijnen). 

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de boeken, kunnen 
jullie contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een 
oplossing. We verzekeren jou en je ouders uiteraard een discrete behandeling. 

5. Na het verzenden van je bestelling ontvang je binnen de 48 u. een orderbevestiging via 
e-mail. Als je voor 15 juli besteld hebt, zal het pakket in de loop van de maand augustus 
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thuis geleverd worden. Ben je niet thuis, geen nood, je kan jouw pakket afhalen in één 
van de vele afhaalpunten. 

6. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de klantendienst van Studieshop.be 
(0800 57 117) of met Yentl Cornelis (yentl.cornelis@smclede.be of 053 80 16 56). 

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder. We zijn elke dag 
tijdens de vakantie open van 8.30 u. tot 16 u. tot en met 7 juli en van 18 augustus tot en met 
31 augustus. 

Zo, leg deze brief nu nog even opzij en geniet maar van je verdiende vakantie. Wij keren de 
lokalen even binnenste buiten om je op 1 september in een kraaknette school te kunnen 
ontvangen. Graag tot dan! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Hilde De Smet en Tim De Gendt, directieteam 
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