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Praktische schikking voor de start in het nieuwe schooljaar 
 
 
 
Beste ouder(s) 
Beste leerling 
 
De personeelsleden en de directie van H. Kindsheid Ardooie zijn verheugd dat je ook voor volgend 
jaar koos voor onze school en danken je voor het vertrouwen. In elk geval beloven wij van onze kant 
dat wij de nodige inspanningen zullen leveren opdat elke leerling zich op het IHKA thuis zal voelen. 
 
Via deze brief en zijn bijlagen krijg je een antwoord op verschillende vragen: 
- Hoe bestel ik de boeken? Waar en wanneer kan ik ze ophalen? 
- Hoe zit het met de laptop in de klas? 
- Hoe verloopt de eerste schooldag? 
- Hoe zit het met de avondstudie? 
- Kan ik een middagmaal nemen? 
 
Op deze manier willen wij alle noodzakelijke informatie meedelen waardoor onze leerlingen zonder 
zorgen het nieuwe schooljaar kunnen starten.  
 
Indien je toch nog met een vraag worstelt, neem dan zonder aarzelen contact met de school. Wij 
zullen je graag te woord staan. 
 
Wij danken je alvast voor het vertrouwen in onze school en zien al uit naar een succesvolle 
samenwerking. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
D. Declercq en J. Willemyns 
Directieteam H. Kindsheid 
 
 
 
 
 
 



  

A. Bestellen schoolgerei en praktische schikkingen voor 2022-2023 
 

1. Schoolboeken 
 
De schoolboeken kan je via het online platform https://leerling.schoolboekenservice.com 
bestellen. Hoe dit in zijn werk gaat, kan je lezen in de brief van Standaard Boekhandel (deze 
werd meegegeven met de leerling). 
 
De bestelde boeken worden dan op school geleverd en kunnen volgens onderstaande 
regeling opgehaald worden: 

• 2e jaar: vrijdag 26/08/2022 van 09.15u. tot 11.45u. 
• 3e jaar: donderdag 25/08/2022 van 09.15u. tot 11.45u. 
• 4e jaar: vrijdag 26/08/2022 van 13.30u. tot 16.30u 
• 5e jaar: maandag 29/08/2022 van 09.15u. tot 11.45u. 
• 6de jaar: maandag 29/08/2022 van 13.30u. tot 16.30u. 

 
Je komt binnen via de groene poort in de Wezestraat en vandaar wandel je door naar de 
feestzaal. 
 
De betaling van de boeken gebeurt bij voorkeur via Bancontact (maar niet met creditcard).  
Een andere mogelijkheid is cash. 
Wanneer je om één of andere reden problemen met de betaling hebt, neem je graag vooraf 
contact met de directie (jo.willemyns@sint-michiel.be) op.  
 
Bestel tijdig jouw boeken! Zo bezorg je jouw zoon/dochter een vliegende start in de eerste 
weken. De bestellingen kunnen vanaf 20 juni geplaatst worden. De online bestelmodule staat 
open tot en met 7 juli. Wie na 7 juli nog boeken wenst te bestellen, doet dit rechtstreeks via 
een boekhandel. Ook huurboeken dienen voor 7 juli besteld te worden via de boekenlijst. Later 
kunnen wij niet garanderen dat er nog exemplaren beschikbaar zijn. 
 
Indien je problemen ervaart bij de online bestelling van de boeken, neem je contact met de 
school op. Dit kan telefonisch op 051/ 74 46 84 of via mail: boekenfonds.ihka@sint-michiel.be.  
Wij helpen heel graag om het probleem samen op te lossen.  
 
2. Digitaal invulformulier voor algemene informatie 
 
Op de website van onze school (www.ihka.be) tref je de link naar het digitaal invulformulier. 
Daarna selecteer je het jaar waarin je start. Gelieve dit formulier voor 7 juli 2022 in te vullen.  
 
Via dit formulier kan je het volgende: 

a. bestellen van een locker (volgens beschikbaarheid); 
b. inschrijven voor het fruitproject; 
c. inschrijven voor het al of niet nemen van warme maaltijden; 
d. inschrijven voor avond- en/of namiddagstudie 

https://leerling.schoolboekenservice.com/
mailto:jo.willemyns@sint-michiel.be
mailto:boekenfonds.ihka@sint-michiel.be
http://www.ihka.be/
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B. Opnieuw ingeschreven 

 
Je ontving enkele weken geleden het herinschrijvingsformulier. Dank alvast om dit tijdig in te 
vullen. Zo kunnen we het nieuwe schooljaar goed voorbereiden.  
 
In de eerste week van september ontvang je een brief met een link naar het schoolreglement 
2022-2023. Wij zullen je vragen die brief te ondertekenen. Hiermee geef je aan kennis 
genomen te hebben van het reglement en is de hele herinschrijvingsprocedure achter de rug. 
 

C. Een laptop in de klas 
 

Alle leerlingen van de school zullen volgend jaar over een laptop beschikken. We zien dit als 
een uitstekend didactisch instrument in de klas.  
We kiezen ervoor dat iedereen hetzelfde toestel gebruikt. Hierdoor kunnen wij op elk moment 
een passende service verlenen zodat elke leerling iedere les over een toestel beschikt. Op die 
manier zijn wij ook zeker dat iedereen over de nodige software beschikt. Zo gebruiken wij 
Netsupport om leerlingen tijdens de les en studie te monitoren en dit programma werkt bv. 
niet op een Apple-toestel. 
 
Dankzij ICT-middelen van de overheid, kunnen we een toestel ter beschikking stellen tegen een 
kleine gebruikskost van 63,60 euro per schooljaar. Deze gebruikskost wordt aangerekend via 
de schoolrekening van september, december en april. 
 
Leerlingen die in het verleden via de school een laptop hebben aangekocht, kunnen hier verder 
gebruik van maken. Bij hen worden geen kosten aangerekend. 
 
Indien u hierbij vragen heeft, kunt u in contact treden met donaat.vandeburie@sint-michiel.be 
of telefonisch op 051/ 74 46 84. 
 

D. Smartschool tijdens de zomervakantie 
 
Smartschool is in onderhoudsmodus van 23 augustus tot en met 31 augustus wegens opstart 
van het nieuwe schooljaar. Tijdens deze periode kan je niet aanmelden. 
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E. Jouw eerste schooldag in het IHKA 
 

Wij verwachten je voor de start van het nieuwe schooljaar op donderdag 1 september 2022 om 

9.45u.  

De voormiddag starten wij met een onthaal van de directie en het vormen van de verschillende 

klassen. Niemand hoeft zich ongerust te voelen, want de klassenleraars en de opvoeders zullen 

ook vandaag klaarstaan om elke vraag te beantwoorden en problemen op te vangen. 

Tijdens de rest van de voormiddag geeft de klassenleraar nog wat praktische informatie en 

richtlijnen en nemen we foto’s van alle leerlingen. In de namiddag beginnen de lessen officieel.  

Zorg er in elk geval voor dat op de kledij, schoolgerei, handboeken … jouw volledige naam 

duidelijk vermeld staat. Op die manier kan je veel problemen voorkomen en het verlies van 

kostbaar materiaal vermijden. 

Ook op de eerste schooldag kan al van een warme maaltijd genoten worden.   

 
F. Algemene informatie voor het schooljaar 2022-2023 

 
1. Uurregeling en aanwezigheid op school 

 
De school is elke dag open om 7.45 uur. 
De lessen vinden plaats:  

in de voormiddag van 8.25 tot 11.55 uur. 
                        in de namiddag van 13.00 tot 16.30 uur. 
 
De leerlingen zijn tijdig op school aanwezig, uiterlijk om 8.20 uur ’s morgens en 12.55 uur  
’s middags (tenzij omwille van busregelingen anders afgesproken is). 
 

2. Studie 
 

Op vrijwillige basis kunnen de leerlingen studie volgen. De avondstudie start op maandag, 
dinsdag en donderdag om 17.00u. en eindigt om 18.30u. Op woensdagnamiddag is er 
studiemogelijkheid van 13.00u. tot 16.00u. 
 
Wie hiervoor inschrijft, is – tenzij omwille van een gewettigde reden (zie schoolreglement) – 
altijd aanwezig. 
 
Alle leerlingen die studie volgen, blijven tussen de lessen en de studie op school. Je mag een 
vieruurtje meebrengen van thuis, of je kan er een op school verkrijgen. 

 
 
 
 



 
Instituut H. Kindsheid Ardooie 
Wezestraat 2, 8850 Ardooie 
tel 051 74 46 84   |   ihk.ardooie@sint-michiel.be 
Ondernemingsnummer: BE 0472 817 986 

 

 
3. Middagmalen op school 

 
De school biedt warme maaltijden aan, die op school bereid worden door de eigen 
keukenploeg. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. 
De richtprijs voor een warme maaltijd bedraagt € 5,85. 
 
Wie alleen soep wenst te nemen, kan dit tegen de prijs van € 0,80. 
Leerlingen die een vieruurtje wensen te nemen (net voor de avondstudie) betalen hiervoor  
€ 2,25. Een vieruurtje bestaat uit boterhammen, broodbeleg, melk of koffie. 
 
Wij voorzien natuurlijk ook een plaatsje voor de leerlingen die hun middaglunch naar school 
meebrengen. 
 
 

G. Nog vragen? 
 
Aarzel nooit om ons te contacteren. We helpen jullie graag. Dat kan telefonisch op  
051 / 74 46 84 of op het algemene mailadres ihk.ardooie@sint-michiel.be 
 
In de vakantieperiode is de school gesloten van zaterdag 9 juli tot maandag 15 augustus. 
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