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Indeling van de schooldag

1ste lesuur:
2de lesuur:
pauze
3de lesuur:
4de lesuur:
MIDDAGPAUZE
(5de lesuur)
6de lesuur:

08.30 uur
09.20 uur
(15 minuten)
10.25 uur
11.15 uur
12.05 uur
(50 minuten)
12.55 uur

7de lesuur:
pauze
8ste lesuur:
9de lesuur:

13.45 uur
(10 minuten)
14.45 uur
15.35 uur

1ste lesuur:
2de lesuur:
pauze
3de lesuur:
4de lesuur:
5de lesuur:

08.30 uur
09.20 uur
(15 minuten)
10.25 uur
11.15 uur
12.05 uur

MIDDAGPAUZE
(6de lesuur)
7de lesuur:
pauze
8ste lesuur:
9de lesuur:

12.55 uur
(50 minuten)
13.45 uur
(10 minuten)
14.45 uur
15.35 uur

Voor de leerlingen van de 1ste graad eindigen de lessen om 15.35 uur.
In sommige richtingen van de 2de en 3de graad eindigen de lessen om
15.35 uur, in andere richtingen om 16.25 uur.
In de meeste richtingen eindigen de lessen op woensdagmiddag om
12.05 uur, in enkele richtingen om 12.55 uur.
Op vrijdag eindigen alle lessen om 15.35 uur.
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Praktische afspraken

2.1 Eten tijdens de middagpauze
Elke leerling blijft tijdens de middag op school tenzij men thuis gaat eten
of bij een familielid. Hiervoor maakt men een afspraak met de directie.
Men kan op school eten in het restaurant in de Robianozaal, in de
cafetaria of bij mooi weer buiten aan de picknicktafels. Men brengt
boterhammen mee of maakt gebruik van het aanbod in het
schoolrestaurant. Betaling in het schoolrestaurant gebeurt via een intern
betaalkaartsysteem met de leerlingenkaart (zie ook 4.2).
In geval van nood kunnen leerlingen een bonnetje voor een lunchpakket
afhalen op het onthaal, de onkosten komen op de schoolrekening.
2.2 Studie
Er is avondstudie voorzien op school op maandag, dinsdag en donderdag
van 15.40 uur tot 16.25 uur of 17.45 uur. De avondstudie is niet verplicht
en is gratis. Alle leerlingen kunnen er gebruik van maken. Inschrijven kan
onder “info” op de website van de school www.rozenbergmol.be.
‘s Morgens van 8.00 uur tot 8.30 uur, tijdens de middag en ’s avonds kan
men ook in het open leercentrum blijven werken. Het open leercentrum is
elke dag open tot 16.30 uur behalve op woensdag (tot 12.00 uur).
2.3 Fietsers
In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen die met de fiets naar
school komen, een fietsenstalling toegewezen.
2.4 Rozenbergfietsen
Wie pech heeft met de fiets, kan gratis gebruik maken van een
vervangfiets of cash een herstelbonnetje aankopen. Men meldt zich
hiervoor, met leerlingenkaart, op het onthaal.

3

2.5 Lockers
De leerlingen kunnen in de school een locker huren om hun schoolgerief
en/of sportkledij in op te bergen. De huur bedraagt € 12,50 per schooljaar
en wordt betaald via de schoolrekening. De waarborg van € 20 wordt cash
betaald bij het afhalen van de sleutel. Het kastje is persoonlijk en kan niet
door anderen gebruikt worden.
De leerlingen van het 1ste jaar krijgen een opbergkastje in hun klaslokaal.
Ze betalen geen waarborg maar bij verlies van de sleutel worden de
kosten aangerekend.
De lockers aan de ingang van gebouw A kunnen gratis gebruikt worden.
De leerlingen brengen hiervoor een eigen hangslotje mee.
2.6 Schoolrekening
Om problemen met diefstal, geldverlies, e.d. te voorkomen, willen we de
leerlingen zo min mogelijk cash laten betalen op school. Daarom worden
alle onkosten voor schoolgerief, huurboeken, culturele activiteiten,
uitstappen, lessen enz. via de schoolrekening vereffend.
De schoolrekening wordt betaald met maandelijkse betalingen. De
betaalinstructies hiervoor worden via de post verstuurd.
Als er problemen of vragen zijn met de betaling, neemt men
best zo vlug mogelijk contact op met mevrouw K. Nys,
vertrouwenspersoon schoolkosten op het nummer
014 34 74 07, of met de directie op het nummer
014 31 33 43.
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2.7 Ziek op school
Indien een leerling ziek is, mag hij/zij met de toestemming van de
leerkracht de les verlaten en naar de ziekenkamer gaan. Is de leerling niet
in staat om langer op school te blijven, dan worden de ouders verwittigd
en wordt er gezocht naar een regeling om de leerling te komen ophalen.
Indien opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, gebeurt dit automatisch
in de H.-Hartkliniek van Mol.
2.8 Sportleerlingen (sport, beweging en sport, LOS en sportwetenschappen)
Sportkledij: De sportkledij voor de studierichtingen sport, beweging
●
en sport, LOS en sportwetenschappen zit niet begrepen in de
maandelijkse betalingen. Wie dit in de loop van het schooljaar aankoopt,
krijgt hiervoor een aparte schoolrekening.
Stages: in het 3de, 4de en 5de jaar organiseren we de onderstaande
●
sportstages, de kosten worden geraamd op:
o
o
o
o
o

3 sport/beweging en sport: buitensportstage, 3 dagen, richtprijs €160
3 Sportwetenschappen: watersportstage, 3 dagen, richtprijs €120
4 LOS: watersportstage, 5 dagen, richtprijs €205
5 LOS: sportieve klastweedaagse, richtprijs €35 / skistage, richtprijs €740
5 Sportwetenschappen: skistage, richtprijs €740

●

Ongeschikt om te sporten?
Indien men eenmalig niet kan deelnemen aan de les L.O. schrijven
de ouders een briefje voor de sportleerkracht. Indien men een langere
periode niet kan deelnemen, is een doktersattest vereist.
Als een leerling sport, beweging en sport, LOS en sportwetenschappen
niet kan meedoen aan een sportles moet hij/zij een doktersattest bij zich
hebben. Vóór elke sportles toont men dat aan de leerkracht. In zeer
uitzonderlijke gevallen wordt een briefje van de ouders aanvaard, dat
geldt dan slechts voor één les. Ook als de leerling niet actief aan de les
kan deelnemen is men aanwezig. Er wordt dan een vervangtaak voorzien.
Breng dus steeds papier en schrijfgerief mee voor het geval dit een
schriftelijke opdracht is.
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Lesmateriaal

3.1 Schoolgerief
Schoolbenodigdheden kunnen tijdens het schooljaar op het onthaal
aangeschaft worden.
Leerlingen van de 1ste graad kopen best nog geen schoolgerief op
voorhand. In het kader van ‘leren leren’ geven de leerkrachten in de loop
van de eerste lesweek hierover nog uitleg.
3.2 Tijdschriften
Voor sommige vakken wordt aan de leerlingen gevraagd zich te
abonneren op een tijdschrift. In andere gevallen zijn ze daarin vrij om zich
te abonneren.
3.3 Boeken
Als handboeken gebruikt men huurboeken en koopboeken.
Huurboeken zijn boeken die men ontleent van het boekenfonds. Men
betaalt hiervoor 1/5 van de kostprijs. Ouders die een 2de dochter of zoon
op school hebben, betalen slechts de helft van de huurprijs. Voor een 3de
of volgend kind ontleent men de boeken gratis. De huurboeken worden
de 1ste schooldag uitgedeeld.
Koopboeken zijn boeken die de leerlingen zelf moeten kopen, gewoonlijk
zijn dit werkboeken of naslagwerken die de leerlingen verschillende jaren
kunnen gebruiken. We publiceren de boekenlijsten onder “info” op de
website van de school www.rozenbergmol.be. Men kan de boeken
bestellen via www.ksom-shop.be
3.4 iPad voor leerlingen
Campus Rozenberg gebruikt de iPad als digitaal leermiddel.
Men vindt alle nodige info op de themapagina “iPad” op de website van
de school www.rozenbergmol.be.
6
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Sportkledij en restaurantkaart

4.1 Sportkledij
Op maandag en dinsdag, tijdens de pauze van 10.10 uur tot 10.25 uur, kan
er in de kleedkamers op de 1de verdieping van gebouw A sportkledij
besteld worden. De betaling gebeurt via de schoolrekening. Men vindt
alle nodige info onder “info” op de website van de school
www.rozenbergmol.be.
• Turnkledij KSOM voor het vak L.O.:
(prijzen 2021-2022)

T-shirt (j/m):
Sportbroekje (j/m):
Sportschoenen:
Zwemmen:

€ 4,66
€ 8,46
1 paar degelijke basissportschoenen is voldoende.
Jongens: aanspannende zwemshort (lang of kort).
Meisjes: badpak of sportieve bikini.

• Sportkledij voor de studierichtingen sport, beweging en sport, LOS en
sportwetenschappen:
(prijzen 2021-2022)

Verplichte kledingstukken en aantal aanbevolen stuks:
T-shirt (j/m):
●
€ 12 (3 stuks aanbevolen)
Sportbroekje (j/m): € 8,5 (2 stuks aanbevolen)
●
Gympak (m):
●
€28,5 (1 stuk aanbevolen)
Optionele kledingstukken:
Trainingsvest: indien men wil sporten in trainingsvest dan is men
●
verplicht deze van school aan te kopen: € 35 (m/j)
Trainingsbroek: de maten van deze broeken vallen groot (bv. maat
●
M is vergelijkbaar met een XL model): € 23 (m/j)
Zwemkledij, trainingsbroek, gymshort: deze kunnen zelf aangekocht
●
worden, men kiest dan wel voor effen zwart. Zwempak via de
school: € 38 (m)
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Sportschoenen:
3 verschillende soorten sportschoenen zullen gebruikt worden: een
indoorsportschoen, een outdoorloopschoen en een voetbalschoen.
Indien men vragen heeft of men is niet zeker of de schoen geschikt is,
spreek dan de leerkrachten sport aan.
(m = meisjes, j = jongens)

4.2 Restaurantkaart
De betaling in het schoolrestaurant gebeurt met de leerlingenkaart. Deze
kaart kan enkel opgeladen worden per overschrijving op rekeningnummer
IBAN: BE89 7330 2091 8785 met vermelding van de persoonlijk
gestructureerde mededeling. De leerlingen ontvangen deze kaart in de
loop van de 1ste week na de vakantie.
Een duidelijke handleiding vindt men hier:
https://www.youtube.com/watch?v=EFM8b_9uT-E
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Schooltoeslag

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan, de vernieuwde
kinderbijslag. De huidige schooltoelagen worden vanaf schooljaar
2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden geïntegreerd in
het Groeipakket.
Wat wil dit zeggen?
Men moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij
de afdeling studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de
schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het
vroegere kinderbijslagfonds).
Vragen over de schooltoeslag kan men stellen via info@groeipakket.be.
Ook op www.groeipakket.be vindt men heel wat informatie.
Op school kan men hiervoor contact opnemen met mevr. K. Nys.
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Kalender (onder voorbehoud)

09-03: infoavond voor de ouders van de leerlingen van het 4de jaar
17-03: infoavond voor de ouders van de leerlingen van het 2de jaar
28-03: oudercontact 6de jaren rond studiekeuze
01-04: oudercontact en rapportafhaling 1ste, 2de en 3de jaar
25-04: oudercontact 5de jaren met vakleerkrachten
17-05: oudercontact 4de jaren rond studiekeuze
29-06: rapportafhaling en bespreking
30-06: mogelijkheid tot oudercontact met vakleerkrachten
We verwijzen ook naar de website van de school voor allerlei nuttige
informatie: www.rozenbergmol.be
We plannen een samenkomst met de nieuwe leerlingen op maandag
10 januari om 8.30 uur aan het onthaal van de school.
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Een school ...
waar je hartelijk onthaald wordt
waar de eerste graad een apart geheel vormt
waar men je naam kent
waar je leert studeren
waar je zoveel mogelijk kansen krijgt
waar ruimte is voor cultuur: toneel, film, muziek, ...
waar we belangrijke momenten samen vieren
waar oud-leerlingen met heimwee aan terugdenken!
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