WETECH ACADEMY – Where our vision meets technology

FAQ Algemene informatie
1. Wanneer start en eindigt een schooldag?
De eerste les start om 8u35, maar de leerlingen worden ten laatste om 8.32u op school verwacht. De
laatste les eindigt om 15u40.

2. Wanneer hebben de leerlingen pauze?
De leerlingen hebben twee korte pauzes, van 10u15-10u30 en van 14u40-14u50. Daarnaast is er ook
en middagpauze van 12u10 tot 13u.

3. Waar verzamelen en spelen de leerlingen van het eerste jaar?
De leerlingen van het eerste jaar staan op een aparte speelplaats aan de ‘gele blok’. Dat is het
gebouw waar ze de algemene lessen krijgen.

4. Welke ingang moeten de leerlingen gebruiken om de school te betreden?
De leerlingen die met de bus komen via de grijze poort aan de Ring binnen. De leerlingen die zich te
voet of met de fiets naar school begeven, komen via de grijze poort in de Breedstraat 192 aan de
sporthal de school.

5. Mogen de leerlingen tijdens de middagpauze naar huis?
Alle leerlingen van de eerste en tweede graad zijn verplicht tijdens de volledige middagpauze op
school te blijven.

6. Moet je deelnemen aan activiteiten die binnen en buiten de schoolmuren georganiseerd
worden?
Elke leerling dient deel te nemen aan de activiteiten die kaderen in de leerstof of in de
vakoverschrijdende eindtermen. Afwezigheid kan enkel via een doktersattest gewettigd worden.
Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld studiereis, schoolreis, voordracht, toneel-en
filmvoorstellingen, sportdag , …

7. Wat moet ik doen als mijn kind niet naar school kan komen?
De ouders moeten de school digitaal of telefonisch verwittigen voor 9u. Ouders kunnen maximaal 4
keer per schooljaar zelf de afwezigheid wettigen voor een korte ziekteperiode van max.3
opeenvolgende dagen. Voor andere omstandigheden is een doktersattest vereist.
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8. Hoe weet ik welke taken en toetsen mijn kind heeft?
We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed leren plannen. Elke leerling krijgt een eigen
schoolagenda waarin de opdrachten gepland worden. Daarnaast worden alle taken en toetsen in de
digitale schoolagenda op Smartschool door de leerkrachten ingegeven zodat elke leerling de planning
kan controleren.

9. Heeft een leerling in het eerste jaar examens?
In het eerste jaar A-stroom én B-stroom hebben de leerling 3 keer een examenperiode. In de Astroom is er tijdens het tweede trimester niet van elk vak een examen.
Zij kunnen examenstudie volgen en hun examen op school instuderen.

10. Is er avondstudie voorzien?
Binnen de normale schoolwerking wordt avondstudie voorzien elke maandag, dinsdag en donderdag,
telkens het 8ste lesuur (van 15u40 tot 16u30).

11. Kunnen de leerlingen hun boeken ook op school bewaren?
Leerlingen kunnen bij bepaalde vakken hun boek achterlaten in de kast in het vaklokaal. Daarnaast
kunnen ze een locker huren (10 euro per jaar - 25 euro waarborg).

12. Welk digitaal platform wordt er binnen de school gebruikt?
Smartschool is het digitale platform dat binnen onze school dagelijks ingezet wordt. Via deze weg
worden er berichten gestuurd naar leerlingen en ouders. Elke ouder heeft een apart account. Andere
zaken die via Smartschool gecommuniceerd worden: schoolagenda, puntenboek, kalender,
oudercontact, taken, leerpaden, …

13. Wat houdt het laptopproject in?
In het eerste jaar kopen (leasing) alle leerlingen een laptop aan. Deze wordt in alle vakken gebruikt
in combinatie met het leerwerkboek. Deze specifieke laptop is bruikbaar t.e.m. het 4e jaar. Vanaf het
5e jaar wordt een vervolg hierop voorzien. Er wordt een maandelijks huurbedrag (14.40 euro/maand)
en een huurwaarborg (4x maandbedrag) gevraagd. Bij de inschrijving krijgt iedereen een aparte
brochure mee met de gedetailleerde uitleg.
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14. Wie kan ik aanspreken als er een probleem is?
De titularis is het eerste aanspreekpunt. Je kan elke titularis via Smartschool bereiken (of telefonisch
indien de toestemming gegeven werd). Deze leerkracht zal -indien nodig-verder contact opnemen
met de opvoeders of leerlingbegeleiding of de andere leerkrachten.

15. Worden er ook oudercontacten georganiseerd?
Tijdens een schooljaar worden er 4 oudercontacten georganiseerd. In oktober is er een eerste
ontmoeting met de titularis en kunnen bepaalde zorgen ook verder aangekaart worden. Na elke
examenperiode wordt er ook een oudercontact voorzien op zo telkens een trimester of het
schooljaar af te ronden.

16. Mogen de leerlingen vroeger naar huis als een leerkracht afwezig is?
Leerlingen van de eerste graad moeten steeds om 8.35u op school zijn en ze mogen de school niet
voor 15.40u verlaten. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar daarvan wordt u altijd op de hoogte
gebracht.
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