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Prizma
Middenschool
Ingelmunster

Welkom!

EEN LAPTOP 
VOOR ALLE
LEERLINGEN
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Wij heten alle nieuwe leerlingen en hun ouders van harte wel-
kom in Prizma middenschool Ingelmunster! Onze eerstejaars 
zetten de grote stap van de basisschool naar het secundair 
onderwijs. Waarschijnlijk voelen onze nieuwkomers zich wat 
onzeker, dit is begrijpelijk. Zowel ons schoolteam als onze twee-
dejaars leerlingen zullen dan ook hun uiterste best doen om de 
nieuwe leerlingen op hun gemak te stellen. 

Op het  infomoment van 1 juli maken de nieuwe leerlingen op 
een leuke, interactieve manier kennis met onze school. Daarna 
kunnen ze samen met hun ouders met een gerust hart genieten 
van de vakantie en zien we elkaar terug op de eerste schooldag.  

In onze school vinden wij openheid en vertrouwen belangrijk. 
Wij stellen een goede relatie met allen die bij het schoolge-
beuren betrokken zijn heel erg op prijs. Wij willen jullie zoon 
of dochter begeleiden om verantwoordelijke jonge mensen te 
worden. Hierin kunnen wij echter enkel slagen door SAMEN op 
weg te gaan. 

Het schoolteam  Mieke Berghman
   Directeur

Ik kan dat!

In de lessen leer ik nieuwe dingen op verschillende manieren, 
aangepast aan wat ik kan.

Ça va?

Ik voel me goed in mijn vel op school en ik heb respect voor 
de ander.

Van alles wat!

Op school gaat het niet om lessen alleen. Wij hebben ook  
aandacht voor cultuur, sport, milieu, veiligheid en zoveel  
toffe dingen meer. We leren samenleven en maken boeiende 
uitstappen.

Mag dat?

Het is ook belangrijk dat we weten wat mag en niet mag. 
Wij houden van duidelijke regels die voor iedereen op dezelfde 
manier toegepast worden.

“Hier groeit talent!” 
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In het secretariaat kunnen jij en je ouders terecht met vragen. 
Kunnen je ouders niet langskomen, aarzel dan niet om ons op te 
bellen, te mailen of een bericht te sturen via Smartschool.

Contactgegevens

Prizma Middenschool Ingelmunster
Schoolstraat 8 - 8770 Ingelmunster
tel. 051 30 96 65
e-mail: middenschool.ingelmunster@prizma.be

Openingsuren secretariaat

• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
 8.00u tot 11.30u en van 13.00u tot 17.15u
• Woensdag: 8.00u tot 11.30u

Contact leraren en directieteam

Je ouders en jij zelf kunnen de leraren of de directie contacteren via 
Smartschool of via e-mail middenschool.ingelmunster@prizma.be

Bereikbaarheid van de school

Via de routeplanner kun je kijken wat voor jou de beste manier 
is om de school te bereiken. 

De grootste groep leerlingen komt met de fiets. Bij de start van 
het schooljaar krijg je een vaste, genummerde plaats. Sluit altijd 
je fiets.

Sommige leerlingen komen met de bus. Op de website van De 
Lijn vind je heel wat informatie. Enkele leerlingen komen met de 
trein. Het station bevindt zich op wandelafstand van de school.

Dagindeling

8.25u – 9.15u eerste lesuur

9.15u – 10.05u tweede lesuur

10.05u – 10.20u pauze

10.20u – 11.10u derde lesuur

11.10u – 12.00u vierde lesuur

12.00u – 13.05u middagpauze

13.05u – 13.55u vijfde lesuur

13.55u – 14.45u zesde lesuur

14.45u – 15.00u pauze

15.00u – 15.50u zevende lesuur

15.50u – 16.40u achtste lesuur (heel uitzonderlijk)

Mijn nieuwe school
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Avondstudie

Er is avondstudie van 16.00u tot 17.15u. Als je een 8e lesuur hebt, 
dan kun je om 16.40u aansluiten in de studie. Als je de bus neemt, 
kun je op dat moment ook vertrekken.

OLC (Open-Leer-Centrum)

Leerlingen die individueel gevolgd moeten worden wat leerhou-
ding betreft, kunnen uitgenodigd worden naar het OLC waar ze 
tijdelijk persoonlijke coaching krijgen.

Maaltijden

Als je op school eet, blijf je de volledige middagpauze op school.  
Op de eerste schooldag kun je al een warme maaltijd krijgen, een 
broodje bestellen of je lunchpakket meebrengen. We werken met 
Scolarest. Je krijgt hiervoor een maaltijdkaart die dient als betaal-
kaart. Via de site: www.click4food.be kun de je de kaart opladen 
en het verbruik raadplegen. Bij elke maaltijd reken je persoonlijk af 
via de Prizmakaart en kun je meteen zien hoeveel geld je nog staan 
hebt. Het is een veilig systeem, er staat geen geld op de kaart zelf, 
wel op een rekening. Als je de kaart verliest, verlies je dus geen geld.

Geld plaatsen op de Prizma-kaart:
- surf naar de site: www.click4food.be;
- meld aan met gebruikersnaam en wachtwoord;
- klik op MoneySave. Hier kun je de kaart opladen. Tik je bedrag 

in en op +;
- je komt op de pagina van Worldline terecht, kies met welke 

kaart je wenst te betalen en volg de instructies;
- het geld staat meteen op de Prizmakaart.

Als je je boeken afhaalt op donderdag 28  augustus, krijg je de 
kaart mee. Je betaalt de warme maaltijden, de soep en de brood-
jes met de kaart. Als je boterhammen eet, word je enkel aange-
meld. Aanmelden is verplicht.

Prijzen:
belegd broodje € 3,00
warme maaltijd € 4,90
soep € 1,00 
dessert € 0,90

Activiteiten

Tijdens de middagpauze of na de lessen organiseren we 
verschillende activiteiten, zoals sportcompetitie, koor, 
podiumkunsten, dactylolessen, lees-en spellenclub, radio: TEAM-flix

Kluisjes

Je kunt een metalen kluisje huren met een persoonlijke sleutel. Zo 
kun je het gewicht van je schooltas beperken en een aantal zaken 
veilig opbergen. De huurprijs bedraagt 15 euro per jaar, de waarborg 
is 10 euro voor de sleutel. Je krijgt de waarborg op het einde van het 
schooljaar terug. Je krijgt een kluisje toegewezen op de dag van de 
boekenafhaling.(zie reglement kluisje)

Reglement

Je kunt het schoolreglement nalezen op http://msin.prizma.be
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Sport

Tijdens de lessen L.O. draag je steeds het Prizma T-shirt, een 
zwarte of donkerblauwe short en sportschoenen. Je kunt het 
T-shirt en de short krijgen op het infomoment in het begin van 
de grote vakantie of bij het afhalen van de boeken. Alles hoort 
thuis in de PRIZMA-turnzak. Omdat wij een gezonde voethygiëne 
stimuleren, is het gebruik van (sport)sokken verplicht tijdens 
deze lessen. Zorg ervoor dat je naam op je turngerei staat.  Als je 
niet kunt sporten, krijg je een vervangtaak. Tijdens de zwemles 
draag je als jongen een zwembroek (geen losse zwemshort) en 
als meisje een badpak (geen bikini).

Veiligheid en verkeer

Zorg voor een fluohesje. Bij elke uitstap met de fiets is het flu-
ohesje verplicht. Als je met de fiets komt, zorg er dan voor dat 
je fiets veilig en reglementair is. Stap steeds van je fiets af als je 
het schoolterrein betreedt. 

Financieel

Een aantal boeken zijn werkboeken. Samen met de planningsa-
genda koop je die op school aan. Je ouders zullen de werkboe-
ken en de mappen die op school gebruikt  worden bij afhaling 
moeten betalen. Elk vak heeft een kleur, de vakmappen hebben 
de kleur van het vak en worden door de school aangekocht. 

Laptop met touchscreen en 
digitale pen voor alle leerlingen

Op school werken we met een laptop met touchs-
creen en digitale pen. Hiervoor betaal je een waar-
borg die je terugkrijgt als je het toestel, in goede 
staat en met alle toebehoren, terug indient einde schooljaar. 

Meer hierover op onze website.

Infomoment

Op 1 juli van 10u00 tot 12u00 nodigen we je  al  bij ons uit. Aan 
de hand van een interactief spel verken je de school en leer je 
de andere nieuwe leerlingen alvast kennen. 
Als je pas na 7 juli inschrijft, kan het zijn dat je niet onmiddellijk 
al het nodige gerei hebt bij het begin van het schooljaar.
De boekenverkoop vindt plaats op maandag 29 augustus van 
16u00 tot 18u30. Breng een tas mee om je nieuwe boeken in te 
steken.

Studietoelagen

Het document voor de studietoelagen wordt op de eerste 
schooldag meegegeven. Je ouders kunnen de aanvraag ook digi-
taal indienen via www.ond.vlaanderen.be/Studietoelagen (voor 
extra uitleg hierover kunnen ze ook op het secretariaat terecht).

EEN LAPTOP 
VOOR ALLE
LEERLINGEN
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Alle handboeken, werkboeken en de meeste mappen worden 
door de school besteld. Voor het boeken- en mappenpakket 
wordt met bancontact (geen kredietkaart) betaald. De richtprijs 
is 300 euro voor de leerlingen van het 1ste jaar en 250 euro voor 
de leerlingen van het 2de jaar.

Documenten die op de dag van de boekenafhaling meegebracht 
worden door alle NIEUWE leerlingen van wie we deze documen-
ten nog NIET ontvingen: 
- kopie getuigschrift van het basisonderwijs;  
-  BaSO-fi che (1e jaar);  
-  indien je een zorgvraag hebt, extra documenten meebrengen 

(gemotiveerd verslag en zorgdocument van de lagere school 
indien al opgemaakt); 

-  elektronische identiteitskaart of kids-ID (voor het eerste jaar). 

Donderdag  september

Leerlingen van het eerste jaar
- 8.15u: Je komt binnen via de poort in de Schoolstraat en 

plaatst je fi ets in de fi etsenstalling op de speelplaats. Als 
leerling van het eerste jaar maak je kennis met de nieuwe 
omgeving, de directeur, de leraren en de andere leerlingen. 
Onze Confl ixers  zullen je de weg wijzen en voor een 
verrassing zorgen. Behalve wat schrijfgerei en papier heb je 
niet echt iets nodig. Je krijgt nog geen les. We maken ruim 

tijd om op alle vragen een antwoord te geven en je wegwijs te 
maken in onze school. Je ouders mogen gerust op de school 
blijven tot je naar de klas vertrekt en een kopje koffi e drinken.

- 12.00u: middagpauze
-  13.05u: in de namiddag staat onze laptop in de kijker en 

worden de nodige afspraken gemaakt.
Verder worden er in de loop van de dag ook klasfoto’s gemaakt.
Er is geen avondstudie.

Vrijdag  september: Sportdag 

Een ideale manier om kennis te maken met je nieuwe klasgroep.

Praktische afspraken 
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Wist je dat je ook als ouder info over de school en haar werking 
kunt raadplegen via Smartschool, onze digitale leeromgeving?

Er is voor ouders heel wat nuttige informatie te vinden.

- Intradesk: Je vindt er de verslagen van onze participatieorga-
nen en het schoolreglement.

- Berichten: Hiermee kun je berichten sturen naar andere ge-
bruikers van Smartschool (directie, leraren, leerlingen)  

- Kalender: Je vindt er een overzicht van onze schoolactiviteiten 
met in bijlage telkens de bijhorende briefwisseling of planning.

- Remediëring: Hier vind je een overzicht van de ondersteu-
ning die de leerkrachten aan je zoon of dochter aangeboden 
hebben.

- Digitale agenda: Je vindt er de lesonderwerpen, toetsen en 
taken terug.

- Skore: Je resultaten en rapporten worden vanaf september op 
Skore bijgehouden. Zo kun je op elk moment de ingevoerde 
resultaten en een kopie van de meegegeven rapporten via 
Smartschool bekijken. 

- CompassME: Tool waarmee we de competenties van onze leer-
lingen in kaart brengen en aan procesbegeleiding doen. Dit 
gebeurt samen met de leerling, de ouders en ons schoolteam.

- Afwezigheden: Hier kun je het overzicht bekijken van de mo-
menten dat je te laat op school kwam, afwezig was of ziek was.

OFFICE 365 voor leerlingengebruik thuis en op school na ont-
vangst van de account bij boekenafhaling.

Contact ouders-school
via Smartschool
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“Hier groeit talent!” 
051 30 96 65

PrizmaMSIN prizma.ingelmunster

msin.prizma.be


