Geachte ouder
Beste leerling
Welkom in Immaculata. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in
onze school stelt. Met deze praktische gids proberen we u alvast
wegwijs te maken in onze school.
Kiezen voor een school is kiezen voor een goede opleiding en
opvoeding. Daarom willen we u ons opvoedingsproject kort
voorstellen.
Ons opvoedingsproject is christelijk geïnspireerd. We leren onze
leerlingen respectvol en met zorg omgaan met elke mens die zij
ontmoeten.
We willen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Daarbij staat de
leerling centraal. Niet enkel kennis vinden we belangrijk, ook de
vaardigheden en de attitudes om die kennis te verwerven en te
verwerken krijgen de nodige aandacht.
Daarnaast neemt het begeleiden van de leerlingen in al de facetten
(leren studeren, schoolloopbaan, socio-emotionele begeleiding,
gezondheid) een belangrijke plaats in in ons opvoedingsproject.
Tijdens de klasuren, via buitenschoolse en vakoverschrijdende
activiteiten willen we gezonde ontspanning, sociale vaardigheden en
culturele interesses stimuleren.
We besteden ook aandacht aan een gezonde, nette en milieuvriendelijke omgeving.
We kunnen die doelstellingen maar bereiken in een klimaat van
goede verstandhouding en samenwerking tussen alle partners:
ouders, leerkrachten, opvoeders en leerlingen.
We hopen alvast dat uw zoon/dochter zich thuis mag voelen op onze
school.

Maryse Timmerman
Directeur

Onze school: een leergemeenschap
Tijdschema van een lesdag
8.15 uur
8.25 - 9.15 uur
9.15 - 10.05 uur
10.05 - 10.20 uur
10.20 - 11.10 uur
11.10 - 12 uur

de leerlingen zijn op school
les 1
les 2
pauze
les 3
les 4

12 - 13.15 uur

middagpauze

13.15
13.25
14.15
15.05
15.20
16.10

de leerlingen zijn op school
les 5
les 6
pauze
les 7
les 8 (2de en 3de graad)

uur
- 14.15 uur
- 15.05 uur
- 15.20 uur
- 16.10 uur
- 17 uur

Op woensdag is er les tot 12 uur.
De eerste graad volgt elke dag les tot 16.10 uur.
De tweede graad heeft elke dag les tot 17 uur, uitgezonderd op vrijdag
tot 16.10 uur.
Voor de derde graad is er elke dag les tot 17 uur.

Avondstudie (vooraf inschrijven)
Eerste graad
Maandag, dinsdag en donderdag: studie van 16.25 - 17.30 uur.
Tweede en derde graad
Maandag, dinsdag en donderdag: studie van 17.15 - 18.30 uur.

Middagstudie (voor iedereen)
Tijdens de middagpauze is er studiemogelijkheid van 12.45 - 13.15 uur.

Studie tijdens de proefwerken (vooraf inschrijven)
Eerste graad
13 - 16 uur, vrijdagnamiddag tot 15 uur.
Tweede en derde graad
13 - 17 uur, vrijdagnamiddag tot 16 uur.
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Blijfstudie
Bij: 3 x te laat (de leerlingen krijgen een gele sticker in hun
agenda), opdracht niet gemaakt, om een SB in te halen.
Eerste en tweede graad
vrijdag van 16.15 - 17.15 uur.
Derde graad
vrijdag van 17.15 - 18.15 uur.

Strafstudie
De leerlingen krijgen een rode sticker in hun agenda.
Eerste en tweede graad
vrijdag van 16.15 - 18 uur.
Derde graad
vrijdag van 17.15 - 19 uur.

Proefwerken
Eerste graad
Drie proefwerkenperiodes.
Proeftoetsen van de hoofdvakken op maandag 17 oktober 2016 en
donderdag 20 oktober 2016.
Tweede graad
Drie proefwerkenperiodes.
Derde graad
Twee proefwerkenperiodes.
Partiële proeven voor de specifieke vakken vóór de paasvakantie.
De leerlingen van 6 Chemie hebben 3 weken stage vóór de
paasvakantie. Voor hen zijn er geen partiële proeven.

Leerboeken
Via een gebruiksvriendelijke webapplicatie kun je bij het
boekenfonds Iddink (www.iddink.be) de leer- en werkboeken voor
het volgende schooljaar kopen of huren. Als je niet over een
internetaansluiting beschikt, kun je de boeken ook bestellen via de
school. Eind juni krijg je de schoolcode waarmee je op de website de
boeken voor het volgende schooljaar kunt bestellen.
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De boeken worden aan huis geleverd vóór het begin van het schooljaar. De factuur wordt rechtstreeks naar je thuisadres gestuurd.
Op het einde van het schooljaar maken de leerlingen een bundeltje
van de gehuurde boeken en controleren dit aan de hand van een
lijst. De pakjes worden in containers gelegd op school en worden
afgehaald door het externe boekenfonds.

Klaviergewenning
Leerlingen van het eerste jaar kunnen een cursus klaviergewenning
volgen.
De juiste tijdstippen worden bij de aanvang van het schooljaar
bepaald.
Het lespakket omvat vijf lessen van een uur, gerichte oefeningen,
extra leuke typespelletjes, elke dag een persoonlijke e-mail, een
diploma en een jaar toegang tot de oefenwebsite.
De kostprijs bedraagt 90 euro per leerling.

Computergebruik
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de
middagpauze, van 12.40 tot 13.15 uur, kunnen leerlingen in de
computerklas werken. Ze kunnen een laboverslag verwerken,
informatie opzoeken, een informaticataak afwerken...
Tijdens de avondstudie kunnen de leerlingen gebruik maken van een
netbook.
Alle leerlingen maken gebruik van een elektronische leeromgeving:
Smartschool (zie verder).

Rapporten
Tweemaal per trimester krijgen de leerlingen een DW-kaart met de
resultaten van het dagelijks werk van de voorbije periode.
Na iedere proefwerkenperiode krijgen de leerlingen een rapport met alle
behaalde resultaten.
De resultaten kunnen altijd online geraadpleegd worden op Smartschool
bij Skore (puntenboekje).
Leerlingen van de eerste graad krijgen ook drie keer per jaar een
attituderapport.
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De schoolagenda
Met de schoolagenda kunnen leerlingen hun schoolwerk opvolgen en
plannen. De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen
de ouders en de school. Alle mededelingen, opmerkingen en
meegegeven correspondentie worden daarin genoteerd. Daarom vragen
wij de ouders deze agenda wekelijks in te kijken en te ondertekenen.

Smartschool
website www.immaculata-brugge.smartschool.be
Op school werken we met het digitale leer- en
communicatieplatform Smartschool. Iedere
leerling heeft toegang via een persoonlijk account
waaraan twee co-accounts gekoppeld zijn voor de
ouders.
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Op intradesk vind je informatie over het schoolreglement en
allerhande formulieren.
Alle briefwisseling gebeurt digitaal en vind je terug op de
startpagina.
Via Skore is het mogelijk de studieresultaten van uw zoon of
dochter te volgen.
Lesonderwerpen, taken en toetsen kun je in de elektronische
agenda raadplegen.
De kalender biedt een overzicht van alle activiteiten. In het
fotoalbum kun je de foto’s bekijken.
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Afspraken
Je kunt het schoolreglement raadplegen op de website van de
school. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen uitleg
over het schoolreglement. Hieronder vind je enkele
aandachtspunten.
Stijl en kledij
Onze leerlingen dragen gepaste kledij en hebben een verzorgd
voorkomen.
Make-up is niet opvallend en het haar is verzorgd. Een onopvallend
sieraad in oor en neus is toegelaten.
Broeken zijn verzorgd, niet gescheurd of uitgerafeld. Blote buiken en
diepe decolletés zijn niet toegelaten.
De leerling draagt gesloten schoenen, sandalen of laarzen, geen
slippers.
Hoofddeksels zijn niet toegelaten in het gebouw.
In de labo’s en de kookklassen is aangepaste kledij verplicht. Dit
wordt concreet omschreven in het reglement van die vaklokalen.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding draagt elke leerling de
sportkledij van de VZW Sint-Lodewijk. Sportkledij, sokken en
sportschoenen stopt de leerling in een sportzak. De leerling neemt
de sportzak regelmatig mee naar huis om de inhoud te wassen.
Zorg voor materiaal
We dringen erop aan dat alle kledingstukken, gebruiksvoorwerpen en
boeken met de volledige naam getekend zijn. De leerling kan zijn
materiaal in de eigen klas opbergen of daarvoor een locker huren.
School verlaten tijdens de lesuren
De school verlaten tijdens de lesuren kan enkel mits toestemming
van het leerlingensecretariaat. Bij ziekte worden de ouders steeds
opgebeld.
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Gsm-gebruik
Het gebruik van multimediatoestellen zoals gsm, smartphone,
smartwatch, ipod,…. is tijdens de lesuren en in de schoolgebouwen
niet toegestaan. De multimediatoestellen zijn enkel toegelaten op de
speelplaats vόόr de start ’s morgens, tijdens de middagpauze en op
het einde van de dag, vόόr de avondstudie en mogen enkel gebruikt
worden om tekstberichten te versturen.
Bijdrageregeling
Een overzichtslijst van de te verwachten kosten voor het volledige
schooljaar kun je raadplegen op smartschool.
De schoolkosten worden gespreid over het schooljaar (4
rekeningen).
Afwezigheid van de leerling
Bij afwezigheid wegens ziekte vragen wij de ouders om de school
vóór 9 uur telefonisch op de hoogte te brengen.
Na de afwezigheid wordt een afwezigheidsattest bezorgd aan de
school (brievenbus aan het leerlingensecretariaat).
Afwezigheid wegens medische redenen, verantwoord door de
ouders, kan in een schooljaar hoogstens vier keer voorkomen. Vanaf
een vijfde korte afwezigheid is een medisch attest vereist.
Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is altijd
een doktersattest vereist.
De toestemming om afwezig te zijn wegens andere redenen dan
ziekte, wordt vooraf schriftelijk in de agenda met motivatie bij het
leerlingensecretariaat of de directeur aangevraagd.
Voor de proefwerkenperiode gelden andere afspraken.
Maaltijden
Leerlingen die op school blijven tijdens de middagpauze kunnen
kiezen voor:




een warm middagmaal;
een belegd broodje;
soep, fruitsap of water.

De warme maaltijd en een belegd broodje kunnen de dag zelf
besteld worden vóór 8.20 uur.
Wie niet op school blijft eten, neemt het middagmaal thuis.
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Enkel de leerlingen van de derde graad mogen tussen de middag de
school verlaten als hun ouders hiermee akkoord gaan en dit
genoteerd staat in de agenda van de leerling.
Betaalsysteem
Elke leerling ontvangt in het begin van het schooljaar een betaal-kaart.
Deze persoonlijke kaart wordt voor verschillende interne betalingen
gebruikt, zoals maaltijden en drankjes, schoolfoto’s, persoonlijke
kopieën, aanschaf huiswerkblok…
De kaart wordt opgeladen met een bedrag naar keuze via een
opwaardeerder of d.m.v. thuisbankieren. Via deze kaart gebeurt ook de
controle op de aanwezigheid in de eetzaal.
Vervoer
Wie met de fiets of bromfiets naar school komt, krijgt een plaats
waar de fiets/bromfiets gesloten achtergelaten wordt.
Bromfietsen zijn alleen toegelaten als de afstand naar de school
meer dan vijf km bedraagt.

Bruisende, levende school
Sport op school
Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen geregeld op vrijwillige
basis deelnemen aan sportactiviteiten. Leerlingen krijgen ook de
kans om in schoolverband mee te doen met “Dwars door Brugge”,
waarvoor ze gecoacht en getraind worden door een sportleerkracht.
Verder organiseert de school in het derde trimester ook een
sportdag, zodat leerlingen kennis kunnen maken met verschillende
sporttakken.
Cultuur
Naast de gewone vakken, willen we de leerlingen ook laten proeven
van cultuur op diverse vlakken. Op school zelf beschikken we over
een bibliotheek met boeken op maat van elke leerling. In de loop
van het schooljaar trekken we minstens één keer naar een toneelen filmvoorstelling. Verder staan bezoeken aan musea,
tentoonstellingen, bibliotheken en stadswandelingen op het
programma.
Leerlingen van de derde graad kunnen zich bovendien aansluiten bij
de cultuurgroep om zo een vijftal voorstellingen bij te wonen.
Ten slotte zijn er de reizen naar Parijs en Londen in het derde jaar
en de culturele reis tijdens de paasvakantie voor vrijwilligers van de
derde graad.
Praktische gids
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Excursies
Regelmatig trekken we met de leerlingen naar buiten om de leerstof
levensecht en aanschouwelijk te maken. Zo zijn de vakgebonden
excursies en vakoverschrijdende uitstappen verplicht.
Indien de verplaatsing gebeurt met de fiets, is een fluohesje
verplicht. Voor de bromfietsers zijn er aparte afspraken.
Voor de LO-lessen verplaatsen de leerlingen zich altijd met de fiets.
Schoolpastoraal
De Pastorale Werkgroep op onze school zorgt voor het spirituele en
religieuze aspect en biedt een programma aan met tal van
activiteiten op maat van de leerlingen:







solidariteitsacties t.v.v. Welzijnszorg, Amnesty International
(‘Schrijf-ze-Vrijdag’), Vredeseilanden, Broederlijk Delen;
een sober maal én een solidariteitsmaal;
duidingsmomenten tijdens het klasuur (film, gastspreker…);
verkoop van wereldwinkelproducten;
tweejaarlijks Vastival (Vasten–festival) t.v.v. een concreet
project;
ludieke acties voor het goede doel (vb. lesmarathon,
tweedehandsbeurs…).

Leerlingenbegeleiding
Met vragen, problemen of zorgen van welke aard ook kunnen
leerlingen terecht bij hun klassenleraar of op het
leerlingensecretariaat van de school. Ze kunnen ook contact
opnemen met Frieke Smis, leerlingenbegeleidster 1ste, 2de en 3de jaar
of Valerie Priem, leerlingenbegeleidster 4de, 5de en 6de jaar.
Immaculata heeft voor de leerlingenbegeleiding een overeenkomst
afgesloten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding: de CLB
medewerker voor onze school is Wendy Ketels.
CLB Brugge(n) St.-Maartensbilk 2, 8000 BRUGGE
Telefoon: 050 44 02 20; e-mail: brugge1@clbbrugge.be

Ouderavonden
We nodigen alle nieuwe leerlingen en hun ouders uit op een eerste
contact met de klassenleraar, de leraars en de school op dinsdag
30 augustus 2016 om 18 uur.
Voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar is er een
klassikale informatieve ouderavond op dinsdag 20 september
2016 om 19 uur.
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Voor de ouders van de leerlingen van het derde en vijfde jaar is
er een klassikale informatieve ouderavond op dinsdag 27
september 2016 om 19 uur.
De bespreking van de eerste studieresultaten gebeurt tijdens
de ouderavond van donderdag 27 oktober 2016 tussen 15.30
en 20 uur. De lessen stoppen voor alle leerlingen op die dag om 15
uur.
De data van de andere ouderavonden worden later meegedeeld.

Ouderraad
De ouderraad is het participatieorgaan van de ouders. Alle ouders
ontvangen in het begin van het schooljaar een uitnodiging om lid te
worden van de ouderraad. Enkele ouders van de ouderraad maken
ook deel uit van de schoolraad, samen met vertegenwoordigers van
het personeel en de leerlingen.

Voorlopige kalender schooljaar 2016-2017
Begin van het schooljaar
Donderdag 1 september 2016



om 8.20 uur voor de leerlingen van het tweede tot en met het
zesde jaar;
om 9 uur: onthaaldag voor de leerlingen van het eerste jaar.

Herfstvakantie (Allerheiligenvakantie)
Van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016.
Kerstvakantie
Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.
Krokusvakantie
Van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017.
Paasvakantie
Van maandag 3 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017.
Infonamiddag en start inschrijvingen
Zaterdag 22 april 2017.
Zomervakantie
Van zaterdag 1 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017.
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Vrije dagen
Vrijdag 30 september 2016 (vrije dag);
Vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand);
Maandag 30 januari 2017 (pedagogische studiedag);
Maandag 1 mei 2017 (Dag van de Arbeid);
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag);
Vrijdag 26 mei 2017 (vrije dag);
Maandag 5 juni 2017 (pinkstermaandag).
Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de
schoolkalender mee.
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