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Informatiebrief 2022 - 2023/1 
 
 
Geachte ouder(s)  
Beste leerling(e) 
 
We heten u en uw zoon of dochter van harte welkom op onze school!  
Hopelijk heeft u al genoten van een fijne vakantie die stilaan op zijn einde loopt. Met de start van het 
nieuwe schooljaar in zicht, willen we onze leerlingen alvast een boeiend schooljaar toewensen vol 
uitdagingen, spannende ontmoetingen en leerrijke ervaringen. Via deze brief willen we u alle informatie 
meegeven die nodig is om het schooljaar vlot te starten.  
 
Aarzel niet ons te contacteren, mocht u toch nog bijkomende vragen hebben. Dat kan telefonisch op het 
nummer 09 267 96 11 of via mail (sint.bavohumaniora@sbhg.be). Ook tijdens het schooljaar kunt u via 
deze weg contact opnemen met onze school.  
 
Van zaterdag 9 juli tot en met woensdag 17 augustus 2022 is de school gesloten. Ook op dinsdag 30 
augustus 2022 is de school gesloten wegens personeelsvergaderingen. Alle andere weekdagen kunt u 
contact opnemen met de school van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 

 
DE EERSTE SCHOOLDAG 
  
Op donderdag 1 september 2022 start het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen. 
 
Als leerling van het eerste jaar verzamel je om 8.30 uur op de speelplaats. Op de eerste schooldag neemt 
jouw klastitularis je mee op een speurtocht doorheen de school. Via leuke activiteiten leer je jouw 
klasgenoten beter kennen. Je leert ook je weg te vinden op onze school en maakt kennis met de mensen 
bij wie je steeds terechtkan. 
 
Leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar verzamelen op het aangeduide uur in de Groenzaal. 
Daar krijgen jullie te horen in welke klasgroep jullie terechtkomen en maken jullie kennis met jullie 
klastitularis. 
 
9.20 uur derde jaar 
10.25 uur vierde jaar 

11.15 uur vijfde jaar 

12.05 uur zesde jaar 

13.05 uur tweede jaar 
  

De leerlingenraad verwelkomt nieuwe leerlingen (niet-eerstejaars) een halfuurtje vroeger dan de andere 
leerlingen: derdejaars om 8.50 uur, vierdejaars om 9.55 uur, vijfdejaars om 10.45 uur, zesdejaars om 
11.35 uur en tweedejaars om 12.35 uur. 
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VRIJE DAGEN EN VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
 
eerste trimester 

klassenraaddag vrijdag 30 september 2022 (leerlingen thuis) 

pedagogische studiedag maandag 3 oktober 2022 (leerlingen thuis) 

herfstvakantie van zaterdag 29 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 

wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

kerstvakantie van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

 
tweede trimester 

facultatieve vrije dag maandag 30 januari 2023 

krokusvakantie van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 

paasvakantie van zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 

 
derde trimester 

Dag van de Arbeid maandag 1 mei 2023 

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 

vrije dag vrijdag 19 mei 2023 

pinkstermaandag maandag 29 mei 2023 

 
Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023. 

 
STUDIEBEURZEN 
 
Naar schatting 1 op 4 leerlingen en studenten heeft recht op een studietoelage. Om een toelage te 
ontvangen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. 
Daarnaast zijn de nationaliteit (u bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie van belang. 
Voor meer informatie en de nodige documenten kunt u terecht bij de leerlingenadministratie 
(leerlingenadminstratie@sbhg.be).  

 
UNIFORM 
 
Onze school is een uniformschool. Dit doen we om soberheid en eenvoud te creëren. Talent en innerlijke 
rijkdom zijn belangrijker dan het uiterlijk. We willen met ons uniform een jarenlange traditie verderzetten 
en tonen dat we als school een eenheid vormen.  
 
Leerlingen kunnen een wit hemd, een witte bloes, een polo en diverse nieuwe T-shirts voor jongens en 
meisjes met het logo van de school aankopen. Ook de traditionele streepjesbloes kan verder worden 
gedragen maar wordt niet meer nieuw verkocht. T-shirts, polo’s, bloezen of hemden zonder logo van de 
Sint-Bavohumaniora zijn niet toegelaten. In het schoolreglement staat het uniform duidelijk beschreven. 
 
De uniformkledij (sportkledij en kledij met het logo van de school) moet online aangekocht worden 
via deze link. Via de webshop kunt u per artikel een accurate maattabel raadplegen. 
De aangekochte artikelen worden via Bpost bij u thuis geleverd. Hiervoor wordt een verzendingskost 
aangerekend. Als u iets wilt retourneren, gebeurt dit ook via Bpost. 
Wenst u levering zonder portkost en de bestelling zelf op te halen in Deurle? Stuur dan een e-mail met de 
gewenste artikelen en maat naar info@herbertagency.be. 
 
Via het forum 'tweedehandsverkoop uniformkledij Sint-Bavohumaniora' kunt u tweedehands 
uniformkledij van onze school verkopen en/of aankopen. U kan ook uniformkledij ruilen of weggeven. 
Via deze link kunt u lid worden van de Facebookgroep. We organiseren tevens een tweedehandsverkoop 
van uniformkledij op school op 30 augustus 2022 tussen 18 en 19 uur. 

mailto:leerlingenadminstratie@sbhg.be
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BETAALSYSTEEM 
 
Op de Sint-Bavohumaniora krijgt iedere leerling een persoonlijke betaalkaart. Deze kaart wordt op 
voorhand opgeladen en kan gebruikt worden aan de kassa in de eetzaal, om kopieën te maken,... Cash 
geld is dus niet langer nodig. 
 
De betaalkaart blijft geldig. Leerlingen die reeds een betaalkaart hebben, mogen deze dus zeker niet 
weggooien. Ook het saldo op de kaart blijft geldig. 
 
Leerlingen van het eerste jaar ontvangen de betaalkaart op de kennismakingsavond op 30 augustus 2022. 
 
De school zal 25 euro op de betaalkaart van elke nieuwe leerling plaatsen, zodat alle leerlingen gebruik 
kunnen maken van de kaart op 1 september 2022. 
 
Deze kaart fungeert ook als leerlingenkaart. Alle leerlingen moeten hun kaart elke dag bij zich hebben. De 
kaart is o.a. ook nodig om de school te verlaten. 

 
EXTRA ACTIVITEITEN 
 
Tijdens de pauzes op school valt er heel wat te beleven: sport, dans, muziek, taal, gezelschapsspelletjes 
spelen, leesgroepen, studie, internet, dactylo,... Onze school voorziet ook een heus naschools artistiek 
aanbod met o.a. workshops 'leren spreken voor publiek', lessen ukelele en zang en de tekenacademie van 
Sint-Lucas op woensdagmiddag.  

Begin september ontvangt u meer informatie over deze waaier aan activiteiten en krijgt u de mogelijkheid 
om, indien nodig, in te schrijven. 

 
MIDDAGMALEN 
 
Tijdens het schooljaar kunnen onze leerlingen dagelijks een gezonde, lekkere en warme maaltijd krijgen 
uit eigen keuken. De menukaart kunt u wekelijks raadplegen op onze website. Leerlingen mogen natuurlijk 
ook een eigen lunchpakket van thuis meebrengen. Een drankje, soep of een dessert kunnen op school 
worden aangekocht. Alle aankopen gebeuren via de betaalkaart. 
 
De prijzen* zijn vastgesteld op: 
 
€ 6,40 voor een warme maaltijd  
€ 0,80 voor suikervrije dranken, soep of desserts  
€ 1,80 voor een broodje om 10 uur  
€ 1,25 voor een koffiekoek op vrijdag  
 
*Op basis van de gezondheidsindex kan per kwartaal een verhoging van de prijzen worden doorgevoerd. 
 

DAGVERLOOP 
 
De school is open vanaf 7.30 uur. 
 
Iedereen dient ten laatste om 8.25 uur op school aanwezig te zijn. Wie te laat komt, meldt zich aan het 
onthaal van de school. 
 
Na school mogen onze leerlingen gerust nog wat ontspannen op de speelplaats. 
 
U kunt uw zoon/dochter via deze link ook inschrijven voor de avondstudie op maandag, dinsdag en/of 
donderdag van 15.45 tot 17.45 uur. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvVb7D9Qn_y-Z27Tl63fbE_2Pqew_GM3oYnSS-Bt057GAplw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvVb7D9Qn_y-Z27Tl63fbE_2Pqew_GM3oYnSS-Bt057GAplw/viewform


Sint-Bavohumaniora vzw│Reep 4, 9000 Gent│0414 11 58 63│T. 09 267 96 11│F. 09 267 96 12│www.sbhg.be│sint.bavohumaniora@sbhg.be 

 
Eerste graad Tweede en derde graad 
8.25 u. 1ste lesuur 8.25 u. 1ste lesuur 
9.20 u. 2de lesuur 9.20 u. 2de lesuur 
10.10 u. ochtendpauze 10.10 u. ochtendpauze 
10.25 u. 3de lesuur 10.25 u. 3de lesuur 
11.15 u. 4de lesuur 11.15 u. 4de lesuur 
12.05 u. middagpauze 12.05 u. 5de lesuur 
13.05 u. 5de lesuur 12.55 u. middagpauze 
13.55 u. 6de lesuur 13.55 u. 6de lesuur 
14.45 u. 7de lesuur 14.45 u. 7de lesuur 
15.35 u. einde lesdag 15.35 u. einde lesdag of 8ste lesuur 
16.25 u.  16.25 u. einde lesdag na 8ste lesuur 
15.45  - 
17.45 u. 

avondstudie 15.45 - 
17.45 u. 

avondstudie 

 

KENNISMAKINGSAVOND EERSTE JAAR 
 
Op dinsdag 30 augustus 2022 organiseren we een kennismakingsavond met alle nieuwe eerstejaars voor 
een eerste kennismaking met de klastitularis. 
 
Ouders en nieuwe eerstejaars zijn van harte welkom vanaf 18 uur. Tussen 18  en 19 uur organiseren we 
een tweedehandsverkoop van uniformkledij. 
 
Om 19 uur wordt u na een korte inleiding door de directeur per klasgroep ingedeeld. U brengt de avond 
verder door met de klastitularis. Die zal het met u hebben over de klasactiviteiten, de huistaken, de 
rapportering,... U zal op dat moment ook de laptop, de betaalkaart, allerlei schoolmateriaal en de 
inloggegevens van Smartschool ontvangen. Het is handig om enkele zakken te voorzien om het materiaal 
in op te bergen, zodat u het gemakkelijk kunt meenemen naar huis. Het einde van het infomoment is 
voorzien rond 19.45 uur. Nadien wordt een drankje aangeboden en kunt u nog gezellig bijpraten. 

 
TWEEDEHANDSVERKOOP UNIFORMKLEDIJ 
 
Op 30 augustus 2022 organiseert de school tussen 18 en 19 uur een tweedehandsverkoop van 
uniformkledij. Door dit initiatief wordt de sociale kas van de school gespijsd en kunnen andere ouders en 
leerlingen een duurzame aankoop doen. Zo steunt de Sint-Bavohumaniora ook de circulaire economie. 

 
ENKELE ACTIVITEITEN IN HET EERSTE TRIMESTER 
 

Belangrijke data van activiteiten uit het tweede semester kunt u steeds raadplegen in de kalender op 

Smartschool (https://sbhg.smartschool.be). 

maandag 5 t.e.m. dinsdag 6 
september  

startmoment leerlingenraad – tweedaagse aan zee 

donderdag 8 september infoavond voor het 2de jaar en het 5de jaar om 19.30 uur 
 dinsdag 13 september infoavond voor het 3de jaar en het 4de jaar om 19.30 uur 
 dinsdag 13 september sportdag 1ste t.e.m. 4de jaar 

maandag 19 september schoolfotograaf 

woensdag 5 oktober startviering mis van de Heilige Geest in de kathedraal 

maandag 24 oktober klasdag 

donderdag 27 oktober oudercontact met de klastitularis 

dinsdag 8 november oudercontact met de vakleerkracht 

vrijdag 23 december  oudercontact met de titularis (voormiddag) 

https://sbhg.smartschool.be/
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UPDATE SMARTSCHOOL 
 
Leerlingen en ouders kunnen van 24 augustus tot en met 31 augustus 2022 niet aanmelden op 
Smartschool omwille van onderhoudswerken. Communicatie via e-mail blijft mogelijk 
(voornaam.familienaam@sbhg.be).  
 

BEREIKBAARHEID 
 

De school is vlot bereikbaar met de fiets. We beschikken over een ruime fietsenkelder die wordt 
afgesloten tijdens de schooluren. Op die manier kan iedereen zijn/haar fiets veilig achterlaten. 
 
Onze leerlingen kunnen er ook voor kiezen om met het openbaar vervoer naar school te komen. Er is een 
brede waaier aan tram- en busverbindingen met verschillende haltes vlakbij de school: Korenmarkt, Sint-
Jacobs of Zuid. 
 
U kunt ook met de auto naar school komen. In de binnenstad Gent volgt u de P-route tot 'parking Reep'. 
Deze openbare parking ligt onder de tuin van onze school. De ondergrondse parkeergarage biedt 
voldoende parkeermogelijkheden. Om veiligheidsredenen wordt er niet geparkeerd op het schoolterrein. 
 

DIRECTIETEAM 
 
Op het einde van vorig schooljaar namen we afscheid van mevrouw Gerda De Bruyne, logistiek directeur 
en dhr. Kris Verbeke, adjunct-directeur. Beide directeurs mogen na een lange onderwijscarrière genieten 
van hun welverdiende pensioen. We blikken met een warm hart terug op hun jarenlange inzet voor onze 
school. 
 
We verwelkomen dit schooljaar bijgevolg twee nieuwe directieleden, mevr. Silke Taveirne en mevr. Erika 
Van Den Haute. Het volledige directieteam werkt als een hecht team samen. Uiteraard heeft ieder 
directielid een eigen takenpakket.  
 
Dhr. Dirk de Baere, directeur internaat, is het aanspreekpunt voor de ouders van de internen van het 
secundair onderwijs en van de basisschool. 
Mevr. Silke Taveirne wordt aangesteld als directeur financiën en facilitair beheer.  
Bij dhr. Dominique Verbruggen, directeur onderwijs eerste graad, kunnen de leerlingen en ouder(s) uit de 
eerste graad nog steeds terecht. 
Mevr. Erika Van Den Haute zal fungeren als directeur onderwijs tweede en derde graad. Qua achtergrond 
draagt mevr. Erika Van den Haute een stevige basis mee. Na haar jarenlange ervaring als leerkracht op 
onze school, wordt ze nu het aanspreekpunt voor de leerlingen van de tweede en de derde graad en hun 
ouder(s).  
Mevr. Hilde Allaert is voorzitter van het directieteam en stuurt de algemene schoolorganisatie aan. 
 

TOT SLOT… 
 
We wensen u nog zonnige en ontspannende vakantiedagen en verwelkomen iedereen graag op 
donderdag 1 september 2022! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Directie 
Sint-Bavohumaniora 
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