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S p e s  N o s t r a  K u u r n e  
“ O p e n  h e a r t ,  o p e n  m i n d ! ”

U koos ervoor om uw zoon of dochter naar Spes Nostra Kuurne te 

sturen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij 

zullen er alles aan doen om uw zoon of dochter “kwaliteitsvol onderwijs 

op mensenmaat” aan te bieden. 

Wij heten in het bijzonder alle nieuwe leerlingen van Spes Nostra 

Kuurne van harte welkom! Onze eerstejaars zetten straks de grote 

stap van de basisschool naar het secundair onderwijs. Ze komen in een 

volledig nieuwe leer- en leefomgeving terecht. Waarschijnlijk voelen 

onze nieuwkomers zich wat onzeker, dit is begrijpelijk. Wij zullen dan 

ook ons beste beentje voorzetten en tijd maken om alle leerlingen op 

hun gemak te stellen. Onze eerstejaars kunnen nu al uitkijken naar een 

warm en hartelijk onthaal van onze laatstejaars. Ze mogen rekenen op 

de nodige aandacht, luisterbereidheid en aanmoedigingen. 

Voor 2022-23 zetten we dan ook alle zeilen bij voor een schooljaar 

boordevol uitdagingen. In het vierde jaar zet de modernisering zich 

door met de  studierichtingen: Moderne talen, Latijn, Economische 

wetenschappen en Natuurwetenschappen al dan niet met STEM. 

Met het jaarthema “Open heart, open mind” willen we dat elke leerling  

zichzelf, de anderen en de wereld om zich heen leert kennen. Spes 

Nostra Kuurne brengt hiermee een positieve boodschap van hoop!

Dit schooljaar gaan we er opnieuw volop voor. Iedereen heeft talenten, 

laat die ontbolsteren en bouwt mee aan de toekomst. We vertrouwen 

erop dat het met je talenten allemaal goed komt. Samen slaan we als 

gezin en school, als ouders en opvoeders de handen in elkaar. Wij zijn 

ervan overtuigd dat wij samen met u, uw zoon of dochter tot een 

verantwoordelijke volwassene kunnen opvoeden. 

U staat er niet alleen voor. Spes Nostra Kuurne opent haar hart en haar 

geest. Samen verkennen we nieuwe horizonten, we zijn helemaal “Klaar 

voor de toekomst!”

Heel graag tot donderdag 1 september!

Veerle Vantieghem & Renaat Vaes directieteam
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Voor het boekenpakket wordt een voorschot van € 120 (contant, bancontact) gevraagd. 
Na betaling ontvangt u een factuur afgetekend voor betaling.

Welke documenten worden op de dag van de boekenafhaling meegebracht?
Alle NIEUWE leerlingen van het eerste jaar:
   - BaSo-fiche, indien dit niet werd ingediend bij inschrijving;
   - elektronische identiteitskaart of kids-ID;
   - brief i.v.m. maaltijden, fietsen, bromfietsen en studie.

Alle NIEUWE leerlingen van de andere jaren:
   - brief i.v.m. maaltijden, fietsen, bromfietsen en studie.

Alle andere leerlingen:
   - brief i.v.m. maaltijden, fietsen, bromfietsen en studie.

Praktische afspraken voor het afhalen van de boeken:  
VOORSCHOT: € 120 contant/bancontact
TIP: Breng je boekentas mee!

Datum Klas Tussen

dinsdag 23/08 1ste Latijn
A t/m F (familienaam)
G t/m Z
1ste STEM
A t/m D
E t/m O
P t/m Z
1ste Moderne 'nieuwe stijl'
A t/m D
E t/m P
S t/m Z

16.00 u.
16.20 u.

16.45 u. 
17.15 u.
17.45 u.

18.15 u.
18.45 u.
19.15 u.

16.20 u.
16.45 u.

17.15 u.
17.45 u.
18.15 u.

18.45 u.
19.15 u.
19.45 u.

donderdag 25/08 2de STEM-wetenschappen
2de Economie en organisatie
2de Maatschappij en welzijn
2de Moderne talen en wetenschappen
2de Klassieke talen

12.40 u.
13.25 u.
14.35 u.
15.00 u.
15.35 u.

13.25 u.
14.35 u.
15.00 u.
15.35 u.
16.15 u.
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Datum Klas Tussen

dinsdag 30/08 3de Latijn
3de Natuurwetenschappen - STEM
3de Economische wetenschappen
3de Natuurwetenschappen
3de Moderne talen
4de Latijn
4de Natuurwetenschappen - STEM
4de Economische wetenschappen
4de  Natuurwetenschappen
4de Moderne talen

8.15 u.
8.35 u.
9.05 u.
9.20 u.
9.40 u.
9.55 u.
10.15 u.
10.45 u.
11.10 u.
11.25 u.

8.35 u.
9.05 u.
9.20 u.
9.40 u.
9.55 u.
10.15 u.
10.45 u.
11.10 u.
11.25 u.
11.45 u.

dinsdag 30/08 5de Wetenschappen - wiskunde
5de Economie - moderne talen
5de Economie - wetenschappen
5de Economie - wiskunde
5de Latijn - moderne talen
5de Latijn - wetenschappen
5de Latijn - wiskunde
5de Moderne talen - wetenschappen
6de Wetenschappen - wiskunde
6de Economie - moderne talen
6de Economie - wetenschappen
6de Economie - wiskunde
6de Latijn - moderne talen
6de Latijn - wetenschappen
6de Latijn - wiskunde
6de Moderne talen - wetenschappen

12.45 u.
13.05 u.
13.40 u.
13.40 u.
14.05 u.
14.05 u.
14.05 u.
14.05 u.
14.20 u.
15.00 u.
15.20 u.
15.20u.
15.50 u.
15.50 u.
15.50 u.
15.50 u.

13.05 u.
13.40 u.
14.05 u.
14.05 u.
14.20 u.
14.20 u.
14.20 u.
14.20 u.
15.00 u.
15.20 u.
15.50 u.
15.50 u.
16.15 u.
16.15 u.
16.15 u.
16.15 u.
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S c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3
B e l a n g r i j k e  d a t a  o m  a l v a s t  t e  n o t e r e n :

AUGUSTUS 
dinsdag  23/08 16 u. - 19.15 u.  afhalen boeken 1ste jaar
donderdag 25/08 12.45 u. - 16.15 u. afhalen boeken 2de jaar
dinsdag 30/08 8.15 u. - 11.45 u.  afhalen boeken 2de graad
dinsdag  30/08 12.45 u. - 16.15 u.  afhalen boeken 3de graad

SEPTEMBER
donderdag  1/09  start nieuw schooljaar
vrijdag   2/09 schoolfotografie
donderdag 8/09 tweedaagse 5de jaar
   sportdag 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de jaar
vrijdag   9/09 tweedaagse 5de  jaar
maandag 12/09 start avondstudie
dinsdag  20/09 oudercontact 1stes en nieuwe leerlingen
vrijdag   30/09 Ezelsjogging

OKTOBER
maandag 3/10 pedagogische studiedag voor het schoolteam
   vrije dag voor de leerlingen
donderdag 27/10 vrijblijvend oudercontact

HERFSTVAKANTIE van 29 oktober 2022 tot en met 6 november 2022

NOVEMBER
dinsdag  8/11 Jong-leren voor alle ouders en leerlingen van het 1ste jaar
vrijdag   11/11 Wapenstilstand: vrije dag
dinsdag  15/11 infoavond hoger onderwijs voor leerlingen van het 6de jaar en 
   hun ouders door de heer De Langhe

DECEMBER
vrijdag   23/12 leerlingen- en oudercontacten

KERSTVAKANTIE van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023
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JANUARI
donderdag 12/01  start avondstudie
vrijdag   27/01 vrije dag
dinsdag 31/01 infoavond over de 2de graad voor ouders van leerlingen 2de jaar

FEBRUARI
dinsdag  7/02 infoavond over de 3de graad voor ouders en leerlingen 4de jaar
maandag  13/02 infoavond leerlingen 6de leerjaar en hun ouders

KROKUSVAKANTIE van 18 februari 2023 tot en met 26 februari 2023

MAART
dinsdag  7/03 infoavond over het 2de jaar voor ouders van leerlingen 1ste jaar
zondag  26/03 vertrek van de 6des naar Berlijn en Krakau
vrijdag  31/03 vrijblijvend oudercontact (1ste en 2de graad)

APRIL
maandag  3/04  terugkeer 6des uit Berlijn en Krakau

PAASVAKANTIE van 1 april 2023 tot en met 16 april 2023

donderdag  20/04 start avondstudie
vrijdag  21/04 opendeurdag
zaterdag  22/04 opendeurdag

MEI
maandag  15/05 vertrek 4des naar Parijs
dinsdag  16/05 cultuurdag
woensdag  17/05 terugkeer 4des uit Parijs
donderdag  18/05 Hemelvaart: vrije dag
vrijdag  19/05 vrije dag
zondag  28/05 Pinksteren
maandag 29/05 pinkstermaandag: vrije dag

JUNI
woensdag 28/06 proclamatie
vrijdag   30/06 leerlingen- en oudercontact

ZOMERVAKANTIE van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023
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D o n d e r d a g  1  s e p t e m b e r  2 0 2 2
L e e r l i n g e n  v a n  h e t  e e r s t e  j a a r

8.45 u.   Openen van de poort. De leerlingen komen binnen via de 
   H.-Hartstraat. Wie met de fiets komt, krijgt een plaats toe-
   gewezen.
11.50 u. - 13.10 u. Middagpauze 
   (Voor wie op school eet: breng je eigen lunchpakket mee.)
16.00 u.  Einde van de 1ste schooldag

Op onze onthaaldag zullen de eerstejaars met hun nieuwe omgeving, 
met de directie, de leerkrachten en hun buddy's kennismaken. Op 
1 september heb je schrijfgerei en een paar vellen papier mee. Breng gerust ook al enkele 
mappen mee. Dit kan je dan al opbergen in de klas.

We maken ruim tijd om op alle vragen een antwoord te geven en je wegwijs te maken in onze 
school.
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D o n d e r d a g  1  s e p t e m b e r  2 0 2 2
L e e r l i n g e n  v a n  h e t  t w e e d e  j a a r

9.45 u.   De leerlingen komen binnen via de H.-Hartstraat en
   brengen de eerste schooldag door samen met de
   klassenleraren.
11.50 u. - 13.10 u. Middagpauze 
   (Voor wie op school eet: breng je eigen lunchpakket   
   mee.)
13.15 u.   Start van de lesdag
16.00 u.  Einde van de 1ste schooldag
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D o n d e r d a g  1  s e p t e m b e r  2 0 2 2
L e e r l i n g e n  v a n  d e  t w e e d e  g r a a d

10.30 u.   De leerlingen komen binnen via de K. Albertstraat.
   De voormiddag brengen ze samen met hun klassenleraar
   door.
11.50 u. - 13.10 u. Middagpauze 
   (Voor wie op school eet: breng je eigen lunchpakket   
   mee.)
13.15 u.   Start van de lesdag
16.00 u.  Einde van de 1ste schooldag
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D o n d e r d a g  1  s e p t e m b e r  2 0 2 2
L e e r l i n g e n  v a n  d e  d e r d e  g r a a d

10.45 u.   De leerlingen komen binnen via de K. Albertstraat.
   De voormiddag brengen ze samen met hun klassenleraar 
   door.
11.50 u. - 13.10 u. Middagpauze 
   (Voor wie op school eet: breng je eigen lunchpakket   
   mee.)
13.15 u.   Start van de lesdag
16.00 u.  Einde van de 1ste schooldag



16



17

 V r i j d a g  2  s e p t e m b e r  2 0 2 2

Deze dag verloopt als een normale schooldag

8.10 u.   1ste belteken
8.15 u.   2de belteken en start van de lessen
9.05 u.   Startviering 3de graad
9.55 u. - 10.10 u.  Pauze
10.15 u.   Startviering 2de graad

11.50 u. - 13.10 u. Middagpauze 
   (Voor wie op school eet: breng je eigen   
   lunchpakket mee.)
   Tussen de middag worden (vanaf de tweede
   week) tal van activiteiten georganiseerd.

13.10 u.   1ste belteken
13.15 u.   2de belteken en start van de lessen
14.05 u.   Startviering 2de jaar
14.55 u. - 15.10 u. Pauze
15.10 u.   Startviering 1ste jaar
16.00 u.   Einde van de lesdag

16.00 u. - 16.30 u. Vanaf maandag 12 september!
   Mogelijkheid om een vieruurtje te gebruiken
   op school voor de leerlingen die in de 
   avondstudie blijven.
16.30 u.  - 18.00 u. Vanaf maandag 12 september!
   Avondstudie op vrijwillige basis.

Op woensdag eindigen de lessen om 11.50 u.

Wat biedt de school aan op woensdagnamiddag?
- Er is mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten.
   Info volgt via de sportleraar.
- Tussen 13.15 u. en 15.00 u. kan er ook studie gevolgd worden.
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M a a l t i j d e n

Wie op school eet, blijft hoe dan ook de volledige middagpauze op school.

Op donderdag 1 september en vrijdag 2 september breng je je eigen lunchpakket 
mee. Je kan wel een drankje kopen. 
Vanaf maandag 5 september worden warme maaltijden en belegde broodjes 
aangeboden.

Voor de maaltijden kan er, via de brief in bijlage, ingetekend worden. Om voldoende 
maaltijden te kunnen voorzien en om een sluitende controle op de aanwezigheden 
te hebben, moet de brief terug afgegeven worden bij het ophalen van de boeken.

Alle kosten i.v.m. maaltijden en/of drankverbruik worden op de factuur verrekend. 
Op het einde van elke maand krijgt u een rekening met het bedrag dat u aan de 
school verschuldigd bent.
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Prijzen

Warme maaltijd   € 5,35
Warme maaltijd 'Veggie'  € 5,80
Eigen lunch met saladbar  € 1,20
Belegd broodje    € 2,75
Soep     € 0,50
Fruitsap    € 0,90
Chocomelk    € 0,90
Plat of bruisend water   € 0,60
Fruit     € 0,20
Koek     € 0,80

NIEUW: 

Warme maaltijd 'Veggie':

Dagelijks met vegetarische vleesvervanger
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H a l l o ,  w i j  z i j n  z e s d e j a a r s  e n  d e  b u d d y ’ s 
v a n  o n z e  n i e u w e  e e r s t e j a a r s !

Samen gaan we er met jullie klas een tof schooljaar van maken. We organiseren 
enkele keren doorheen het jaar spelletjes tussen de middag en eten dan samen 
onze boterhammen op. Eén keer per semester kunnen we op woensdagnamiddag 
samen een film bekijken, pizza’s maken, een quiz spelen, sporten, we zien wel. 
De bedoeling is dat jullie klas een hechte groep wordt. Daarnaast kan je bij ons 
terecht met al je vragen en kleine of grote problemen. Heb je vragen bij toetsen 
of examens? Voel je je niet zo goed in de groep? Weet je niet goed hoe je moet 
studeren? Samen met de leerlingbegeleidster vinden we wel een oplossing. Op 1 
september organiseren we alvast kennismakingsspelletjes met jullie nieuwe klas. 
Tot dan, wij kijken er in elk geval al naar uit!

Groetjes
De buddy’s
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V e r l o r e n  v o o r w e r p e n  b l i j v e n  l i g g e n

Elk trimester en elk schooljaar blijven er in Spes Nostra heel veel verloren voorwerpen 
liggen zonder dat de rechtmatige eigenaar gevonden wordt. Het gaat hier dan vooral 
om jassen, turnkledij, handschoenen, sjaals, mutsen, fluohesjes, brooddozen en ook 
cursussen/handboeken.

We kunnen dit vermijden door het gerei te naamtekenen. 

Dank bij voorbaat voor uw medewerking!
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G e b r u i k  h u u r l a p t o p s

De samenleving vraagt hoe langer hoe meer ICT-vaardigheden. We vinden het dan ook 
belangrijk als school om onze leerlingen hiervoor klaar te stomen. Daarom voorzien we voor 
elke leerling van onze school een laptop. De ouder/voogd van de leerling ondertekent voor 
het gebruik van een laptop een individuele overeenkomst.

De leerling huurt een laptop op school
Op die manier kunnen we er als school voor zorgen dat elke leerling te allen tijde over een 
laptop kan beschikken die juist geconfigureerd is en alle noodzakelijke software bevat die 
voor school nodig is. Bij uitval wordt een vervangtoestel voorzien zodat de leerling toch over 
een laptop blijft beschikken.

De leerling neemt de laptop mee naar huis
Elke leerling krijgt een laptop die gedurende de volledige schoolloopbaan bij ons gebruikt 
kan worden. De laptop wordt pas terug ingeleverd bij een defect of bij het verlaten van de 
school. De leerling neemt de laptop op het einde van de lesdag dus mee naar huis. Ook in het 
weekend en de schoolvakanties wordt de laptop naar huis meegenomen.

De leerling installeert geen eigen software
De laptop is bedoeld voor schoolwerk en enkel daarvoor. Enkel software die nodig is voor 
schoolwerk mag op de schoollaptop geïnstalleerd worden. Andere software is niet toegelaten 
op de schoollaptop. Wat uiteraard wel mag, is de netwerksleutel van het WiFi-netwerk thuis 
en de thuisprinter op de laptop installeren.

Het gebruik van een laptop betekent geen vervanging van handboeken
We zien de laptop als een extra hulpmiddel dat veel didactische mogelijkheden biedt in 
aanvulling op gewone notities of handboeken. Om overzicht te behouden, is het vaak 
interessanter om zaken als handboek, notities en extra info in een PowerPoint of op een 
website (letterlijk) naast elkaar te kunnen leggen. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie 
van leermiddelen de grootste leerwinst kan opleveren.

Huurprijs van de laptop
Er wordt een huurbedrag aangerekend via de schoolfactuur. Dit bedrag is vastgesteld op 
€ 5 per maand van september tot en met juni. Dit bevat niet enkel de huur van de laptop, 
maar bevat eveneens een servicecontract en verzekering. Hierdoor wordt de kost bij een 
defect buiten garantie, waarvoor de leerling verantwoordelijk geacht wordt, beperkt tot een 
franchise van € 39. Er wordt ook een next business day herstelgarantie gegeven. Dit betekent
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dat het toestel de eerstvolgende lesdag hersteld is. Als dit niet haalbaar is dan wordt een 
reservetoestel voorzien. 

De laptop wordt in een hoes geleverd, zodat die veilig meegenomen kan worden. Ook die zit 
in de huurprijs.

De leerling kan de laptop op school niet opladen
De toestellen beschikken over een batterij die vlot een volledige lesdag haalt. De leerling is 
verantwoordelijk dat de laptop voldoende opgeladen is om de dag door te komen. Er wordt 
geen mogelijkheid voorzien om op school op te laden.

Ingeval van defect neemt de leerling contact op met het ICT-team
Als er een defect is aan de laptop neem je tijdens de schooluren contact op met de ICT-
coördinatoren. Buiten de schooluren kan je je richten tot de helpdesk van Signpost, waarmee 
we voor dit laptopproject samenwerken.

Bij een softwareprobleem wordt het toestel volledig gewist en wordt een nieuwe installatie 
van Windows op het toestel geplaatst.

De leerling bewaart zijn documenten op Onedrive
Leerlingen moeten alles in OneDrive bewaren. Op die manier worden de documenten bij een 
herinstallatie automatisch terug naar de laptop gekopieerd en verlies je geen bestanden.

Schade buiten garantie
We werken voor dit project samen met de firma Signpost. Hun hersteldienst zal bepalen 
of schade al dan niet binnen de garantie valt. Voor schade buiten de garantie waarvoor de 
school niet verantwoordelijk is, wordt een franchise van € 39 aangerekend.

Is de schade veroorzaakt door een derde, dan moet dit gemeld worden bij het binnenbrengen 
van de laptop. De school brengt de ouders van beide leerlingen met elkaar in contact om tot 
een oplossing te komen.

Diefstal van de laptop
De laptop is verzekerd tegen diefstal, voor zover de diefstal buiten de school gebeurde. Om 
aanspraak te kunnen maken op deze verzekering moet er wel aangifte gebeuren bij de politie 
en moet een kopie van het PV overhandigd worden.
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Veerle Vantieghem & Renaat Vaes directieteam

Kan de leerling ook een eigen toestel gebruiken?
We raden dit ten zeerste af. Op eigen toestel kunnen we als school niet garanderen dat 
alle benodigde software geïnstalleerd is en bieden we geen ondersteuning. Het toestel 
dat we via de school aanbieden is een businesstoestel, dat heel wat robuuster is dan de 
doorsnee laptop uit de detailhandel. De laptop van school beschikt ook over een batterij 
die een volledige lesdag meegaat, wat bij de meeste toestellen uit de detailhandel niet het 
geval is. Bij een defect aan een persoonlijk toestel is het ook moeilijk om de dag erop al een 
reservetoestel te hebben. Bij een persoonlijk toestel voorziet de school geen reservetoestel 
of andere ondersteuning bij problemen.

Door met een gelijk toestel voor alle leerlingen te werken, is het tijdens de les voor de 
leerkracht op voorhand duidelijk welke software en welke versie op de toestellen geïnstalleerd 
staat en werkt iedereen ook met dezelfde versie. Hierdoor wordt geen tijd verloren om bij 
andere versies te zoeken hoe iets werkt. Vergelijk het met een handboek: daar werken ook 
alle leerlingen met dezelfde versie, niettegenstaande er op de markt ook evenwaardige 
alternatieve handboeken zijn.

Door iedereen met een toestel van school te laten werken, wordt ook afgunst tussen 
leerlingen vermeden.
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N i e u w s  u i t  d e  o u d e r r a a d 

De ouderraad in Spes Nostra Kuurne telt heel wat leden.  Elk jaar verwelkomen we 
nieuwe ouders die graag een handje komen toesteken.  Sommigen omdat ze deze 
traditie al kennen vanuit de lagere school van hun kinderen, sommigen omdat ze 
graag willen deel uitmaken van de schoolgemeenschap in de ruime zin, en anderen 
gewoon omdat ze willen helpen waar mogelijk.  

Maar helaas, als de kinderen de school verlaten, vertrekken de ouders met hen. 
We willen via deze weg nog een hele grote ‘dankjewel!’ zeggen aan al deze mensen. 

    M-E-R-C-I   !!!

Ouderraad

Tegelijk doen we ook hier een warme oproep naar nieuwe 
leden.  Wil je eens of meerdere keren per jaar helpen?  Heb 
je zin om je aan te sluiten bij het dagelijks bestuur om samen 
met een kleine groep mensen alle ouderraadactiviteiten 
vorm te geven?  Of twijfel je nog en wil graag eerst wat meer 
info over de werking van de ouderraad?   Stuur dan zeker een 
mailtje naar ouderraad.snk@outlook.com
We lichten onze werking graag toe!

Aan iedereen een mooie start van het schooljaar gewenst en hopelijk tot binnenkort!
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R e g l e m e n t  e n  a f s p r a k e n

Alle leerlingen van het eerste jaar en de nieuwe leerlingen krijgen een schoolreglement mee bij de 

afhaling van de boeken. Alle andere leerlingen kunnen het schoolreglement nalezen via Smartschool. 

Indien u toch een papieren versie wenst, kunt u die krijgen op de dag van de afhaling van de boeken. 

De kostprijs bedraagt € 2. 

Lichamelijke opvoeding: sportkledij
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je steeds het Spes Nostra T-shirt (op school aan te 

schaffen op het eind van de vakantie en tijdens het schooljaar aan het secretariaat), een zwarte of 

donkerblauwe short (zelf aan te kopen) en sportschoenen. Omdat wij een gezonde voethygiëne 

stimuleren, is het gebruik van sportkousen verplicht tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Alle 

turngerei wordt steeds genaamtekend! Wie niet sport, krijgt een vervangtaak.

Zwemlessen gaan door in het sportpark in blokken van 2 uren: enkel voor het 2e, 4e en 6e jaar. De 

verplaatsing gebeurt onder begeleiding en met de fiets. Als er zwemles is, dan draag je een badpak 

of een aansluitende zwembroek. Een losse zwemshort kan, maar dan zonder zakken en boven de 

knieën. 

In het zwembad dragen niet-zwemmers het Spes Nostra T-shirt en short!

Water op school 
In Spes Nostra Kuurne is niet enkel de maand mei plasticvrij. Het hele schooljaar door bannen we alle 

PMD-flesjes uit Spes Nostra Kuurne!

Wanneer je als leerling een flesje water wil meebrengen, zal dit uit een herbruikbare waterfles (best 

doorzichtige polypropyleen) moeten gebeuren. In de handel heb je verschillende mogelijkheden 

(Dopper, Sky drinkfles, …). Als je nog geen drinkfles hebt, dan kan dit een ideaal geschenk zijn om het 

nieuwe schooljaar in te zetten. Gezondheid!

Fietsen en bromfietsen
Een groot deel van onze leerlingen komt naar school met de fiets. Dit is een goede zaak en wij zijn blij 

dat de schoolomgeving voldoende veilig is om dit mogelijk te maken. Zorg dat je het schooljaar kan 

starten met een veilige, reglementair uitgeruste fiets. Alle leerlingen krijgen een vaste plaats waar 

ze hun fiets kunnen stallen. Je kunt op het invulformulier laten weten of je een fietsrek voor dikke 

banden (mountainbike) of één voor gewone banden (stadsfiets) wenst.

Er is ook een bromfietsenstalling die je enkel via de H.-Hartstraat kunt bereiken.

Fietsers en bromfietsers stappen steeds af bij het betreden van het schoolterrein. 
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Fluohesje
Het fluohesje en/of fluobag is een verplicht onderdeel van de schooluitrusting. Het wordt te koop 

aangeboden tijdens het afhalen van de boeken. Deze aankoop is niet verplicht.

Smartschool
De account- en inloggegevens voor Smartschool van leerlingen en ouders blijven behouden. Beide 

ouders moeten om veiligheidsredenen elk hun eigen emailadres opgeven. Enkel op die manier kun je 

via de Smartschoolpagina (https://spesnostrakuurne.smartschool.be) gebruik maken van de functie 

‘wachtwoord vergeten’ om zo indien nodig een nieuw wachtwoord te verkrijgen.

Bij verdere vragen en/of opmerkingen kan u terecht bij: matthew.roose@spesnostra.be.

Schoolrekening
We werken met een huurboekensysteem op onze school. Dit betekent dat de leerlingen een aantal 

boeken in bruikleen krijgen. Of wij dit systeem in de toekomst financieel nog langer aankunnen, hangt 

af van de zorg waarmee de leerlingen hun boeken in de loop van het schooljaar behandelen.

Aangezien de prijs van handboeken steeds stijgt en vooral contant betaald moet worden, krijgt 

iedereen half oktober een rekening voor de koop- en huurboeken voor het eerste trimester. Hierin 

wordt het betaalde voorschot van eind augustus verrekend. Daarna wordt op het einde van elk 

trimester een rekening opgemaakt.

Aandacht!
Bij het afhalen van de boeken ontvangen de leerlingen van de eerste graad een lijstje met de 

schoolbenodigdheden voor elk vak.

Indien u pas in augustus voor een bepaalde richting inschrijft, is het mogelijk dat u niet onmiddellijk 

alle leerboeken hebt.

Domiciliëringsopdracht
De schoolfacturen kunt u met een domiciliëringsopdracht laten betalen. Het aanvraagformulier 

dat u ontvangt bij het begin van het schooljaar, moet voor 16 september afgegeven worden in het 

secretariaat. Indien u voor een domiciliëring kiest, dan kunt u steeds binnen de 6 dagen bij uw bank 

een bepaalde factuur herroepen. Voor meer info bij de schoolfactuur kunt u steeds bij ons terecht.

Rekentoestellen
De leerlingen van de eerste graad hebben voor de lessen wiskunde een wetenschappelijk rekentoestel 

nodig (TI 30 multiview). Het kan op school voor een heel gunstige prijs (€ 14,50) bij het afhalen van de 

boeken aangekocht worden.

De leerlingen van de tweede en derde graad gebruiken een grafisch rekentoestel met kleurenscherm 

(TI84 + CE-T  -  € 106,99). Voor de leerlingen van het 3de jaar zullen de leerkrachten wiskunde bij de 

start van het schooljaar de mogelijkheid bieden om deze rekenmachine aan te kopen. Niemand is 

echter verplicht om dit via de school te doen!
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