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Welkom
Wij stellen aan de leerlingen van het zesde leerjaar en de ouders heel 
graag Prizma Middenschool Lendelede voor. Jullie zetten binnenkort 
de grote stap van de basisschool naar het secundair onderwijs en ko-
men in een volledig nieuwe leer- en leefomgeving terecht. Waarschijn-
lijk voel je je daarover wat onzeker, dit is begrijpelijk. Wij doen ons 
best om jullie gerust te stellen. Tijdens een infomoment (zie ook onze 
website) of tijdens een persoonlijk gesprek vertellen we jou graag over 
de mogelijke studiekeuzes en over het reilen en zeilen binnen onze 
school. Op de Startdag van 1 juli 2021 maken jullie kennis met nieuwe 
schoolgenoten en leren jullie op een leuke manier onze school beter 
kennen. Daarna kijken we uit naar de eerste schooldag die dit jaar 
valt op woensdag 1 september. Voorafgaand kunnen op donderdag 26 
augustus de nieuwe schoolboeken worden opgehaald. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we samen met jou en je ouder(s) een mooi verhaal kun-
nen schrijven waarbij je op twee jaar tijd uitgroeit tot een enthousias-
te, verantwoordelijke en gemotiveerde jongere. 

Rik Duchi en het schoolteam van Prizma MSLE

Het pedagogisch project van de school: 
Hier groeit talent!

Tijd maken voor elkaar doet talent ontkiemen
Wij zijn een gemoedelijke school waar iedereen het 
beste van zichzelf geeft om onze jonge mensen op-
timaal tot ontplooiing te laten komen. Wij staan hier 
altijd voor hen klaar met raad en daad. Juist om deze gemoe-
delijkheid in daden om te zetten, betrekken we hierin graag de 
leerlingen zelf, de ouders en de lokale gemeenschap.

Kwaliteit versterkt talent
We willen op de eerste plaats degelijk en kwalitatief 
onderwijs bieden. We focussen daarbij op de ontwik-
keling van de vele talenten van elke jongere. We zetten 
hen tevens op weg om zichzelf beter te leren kennen om zo een 
zo goed mogelijke keuze voor hun verdere toekomst te maken.

Een warme school draagt zorg voor talent
We willen alle jongeren zo goed mogelijk begeleiden 
op hun weg naar zelfstandigheid. Verdraagzaamheid, 
solidariteit, behulpzaamheid, verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid zijn hierbij van wezenlijk belang in onze school.

Stimuleren van creativiteit en zelfstandigheid laat 
talent verder groeien
Wij willen alle jongeren ook zo goed mogelijk begelei-
den op hun weg naar volwassenheid. Creativiteit en 
zelfontplooiing maken hier een wezenlijk onderdeel van uit. Wij 
bieden een brede waaier aan van activiteiten die de persoons-
ontwikkeling van onze leerlingen alleen maar ten goede komt. Zo 
kunnen zij ontplooien tot weerbare, zelfstandige jonge mensen. 

Pluimen geven doet talent openbloeien
We willen een warme, familiale school zijn waar de 
drempel laag ligt zodat elke jongere zich zeer snel bij 
ons vlug thuis voelt. Begeleiding in alle facetten staat 
hier centraal. Wij geven vanuit een positieve geest waarden 
mee geïnspireerd door het christelijk verhaal van waaruit onze 
school ontstaan en opgericht is. 
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Wie is wie? 

In het secretariaat kunnen jij en je ouders steeds met jullie vra-
gen terecht. Afhankelijk van de aard van jouw vraag wordt er al 
dan niet verder doorverwezen.
Hebben je ouders niet de mogelijkheid om langs te komen? Een 
telefoontje naar het nummer van de school of een bericht via 
mail of via Smartschool volstaat. 

Openingsuren secretariaat: 

• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
 8.00u - 12.00u en 13.00u - 16.30u
• Woensdag: 8.00u - 12.00u

De namen van ons volledige schoolteam vind je terug op de 
website van de school: www.prizma.be en doorklikken naar  
Prizma Middenschool Lendelede. 

Contactgegevens van de school:

Prizma Middenschool Lendelede
Dorpsplein 2
8860 Lendelede
051 30 20 53
e-mail: middenschool.lendelede@prizma.be

Bereikbaarheid van de school

Fiets, auto, te voet of met de step:
Via de routeplanner vind je hoe je best de school bereikt. 
De grootste groep leerlingen komt met de fiets. Bij de 
start van het schooljaar krijg je een vaste plaats en een 
fietsnummerplaatje. Sluit altijd je fiets.
Ouders die hun leerlingen met de wagen naar school brengen, 
parkeren best op het marktplein. Parkeren voor de schoolpoort 
kan enkel voor een korte periode (blauwe zone).

Schoolbus:
Een aantal leerlingen komt naar school met de schoolbus  
(Sint-Eloois-Winkel / Rollegem-Kapelle / Ledegem). 
Eind augustus krijgen deze leerlingen informatie over de 
opstapplaats en het tijdstip. 

De Lijn / Belbus:
Sommige leerlingen komen met een bus van De lijn. De 
opstapplaats is vlak aan de school. De leerlingen wachten in de 
school tot een paar minuten voor vertrek. Op de website van De 
Lijn vind je alle informatie. 
NIEUW > Vanaf 1 januari 2022 komt er een EXTRA buslijn Heule - 
Gullegem - Moorsele - RK - SEW - Lendelede - Izegem, aangepast 
aan onze schooluren!

Mijn nieuwe school
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Dagindeling

08.25u – 09.15u: eerste lesuur

09.15u – 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 uur (op maandag, dinsdag en  
donderdag: voor inhaallessen, leerklas…)

Avondstudie

Maandag, dinsdag en donderdag: 16.05u – 17.15u

Pauze

Er staan waterfonteintjes op de speelplaats. Je kunt zelf een 
koek of drankje meebrengen. Over de middag en voor de studie 
kun je op school ook een drankje kopen.

Maaltijden

Als je op school eet, blijf je de volledige middagpauze op school.
Vanaf donderdag 2 september kun je al een warme maaltijd krij-
gen, een broodje/soep bestellen of je picknick meebrengen.

warme maaltijd € 4,25

belegd broodje € 3,00

soep € 0,75

drankje ’s middags of voor de studie € 0,50 - € 0,60 - €0,80

yoghurt of pudding € 0,75

koeken € 0,90

Middag- en avondactiviteiten

Tussen de middag organiseren we verschillende activiteiten zoals 
sport, koor en orkest, lees- en spellenclub, ICT- klas, schaken…
Op woensdag nemen we deel aan heel wat schoolcompetities.

Op dinsdag- en donderdagavond (16.05u - 17.15u) kun je 
deelnemen aan de avondsport. Je hoeft daarvoor zeker geen 
topsporter te zijn, het gaat om het samen gezellig aan sport doen. 

Af en toe organiseren we een uitstap met de Cultuurclub. Je 
krijgt daarvoor een brief.
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Kluisjes

Je kunt een metalen kluisje met een persoonlijke sleutel huren. 
Zo beperk je het gewicht van je schooltas en geef je duurzame 
spullen (laptop, gsm, geldbeugel..) een veilige plaats.. De huurprijs 
bedraagt 15 euro per schooljaar (+ waarborg sleutel van 10 euro).

Reglement

Je vindt het schoolreglement op msle.prizma.be of op Smartschool/
Intradesk/Ouders en Leerlingen/Reglementen. Een verkorte versie 
van het schoolreglement is in de agenda opgenomen.

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 tijdens de startdag of bij het afhalen van 
de boeken verkrijgen. Alles hoort thuis in de PRIZMA-turnzak. 
Omdat wij een gezonde voethygiëne stimuleren, is het gebruik 
van (sport)kousen 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

In onze school gaan we voor 100% fluohesjes en voor een 
maximaal aantal fietshelmen.

Zorg ervoor dat je fiets veilig en reglementair is. Het fluohesje en 
de fietshelm zijn bij elke schooluitstap met de fiets verplicht. 
Stap steeds van je fiets af aan de gele streep in de fietsenstalling. 

Aandacht!

Bij de boekenverkoop krijg je een (basis)lijstje met schoolgerei 
voor de verschillende vakken. Zo kun je op voorhand al gericht 
aankopen doen. Tijdens de boekenverkoop wordt de mogelijk-
heid aangeboden om een pen-device via de school aan te kopen 
of te huren. Het ter beschikking stellen van het toestel gebeurt 
op de eerste schooldag.

Financieel

De meeste boeken zijn werkboeken. Samen met de 
planningsagenda koop je die op school aan. Je ouders betalen de 
werkboeken bij afhaling (met bancontact!). De richtprijs is 250 euro. 
Sommige handboeken zijn huurboeken en huur je voor een klein 
bedrag van de school. Een pen-device kan via de school worden 
aangekocht (richtprijs 450,00 euro) of gehuurd. In het geval van huur 
wordt wel een waarborg van 150,00 euro voor het toestel gevraagd.
Je ouder(s) kunnen een betaalplan met de school afspreken. Een 
gesprek met de directeur volstaat.

Studietoelagen

Een studietoelage moet niet meer worden aangevraagd. Ouders 
die hierop recht hebben, verkrijgen deze toelage normaliter 
automatisch. Bij problemen kan je contact opnemen met de 
school ofwel rechtstreeks met de betrokken diensten.
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Opendeurdag op zaterdag 24 april 2021

Indien de omstandigheden het alsnog toelaten, ontvangen we 
je graag tussen 14.00u en 18.00u. Samen met een leerkracht 
en je ouder(s) ontdek je waar de school voor staat, wat de 
mogelijke studiekeuzes zijn, de (vak) leerkrachten en -lokalen, 
en vakinhouden, de boeken, de projecten en activiteiten tijdens 
het schooljaar en wat zorg op onze school betekent. Als het niet 
mogelijk is om op die dag onze school te bezoeken, kan je je 
aanmelden via het formulier op onze website. Daarna contacteren 
we jou voor het maken van een eventuele persoonlijke rondleiding! 

Startdag op donderdag 1 juli 2021

Tussen 14.00u en 16.00u verkennen jullie met een leerkracht in kleine 
groepjes de school. We vullen de inschrijvingsfiche verder aan. De 
directie en een leerlingenbegeleidster staan, terwijl jij spelenderwijs je 
weg vindt, klaar voor een gesprek met je ouder(s) over specifieke zorg.

Boekenverkoop op donderdag 26 augustus 2021

• afhalen van de boeken, schoolgerei, turngerief en pen-device.
• indienen van documenten die we nog niet ontvingen, bv. origineel 

getuigschrift van het basisonderwijs, BaSo-fiche, zorgdocumenten, etc.
• een kans op ontmoeten van andere nieuwe leerlingen en hun 

ouder(s)

Start van het schooljaar  
op woensdag 1 september 2021

Je komt binnen via de poort in de Heulsestraat en plaatst je fiets in 
de fietsenstalling. Op de speelplaats staan vanaf 7.45u een aantal 
leraren en opvoeders je op te wachten. Dat geeft je zeker een rustiger 
gevoel. Je zal zien dat je al heel wat leerlingen kent van de startdag! 

De schooldag start op het normale uur (8.25u). Tijdens de voor-
middag neemt je klassenleerkracht ruim de tijd om elkaar te le-
ren kennen en om samen de school (opnieuw) te verkennen. De 
fotograaf maakt foto’s die je later eventueel kunt aankopen. 

Tijdens de eerste schooldag wordt je pen-device overhandigd 
en wordt uitgelegd hoe je moet inloggen, hoe je kan werken met 
Smartschool, ...
Vanaf donderdag 2 september wordt geleidelijk aan het 
schooljaar opgestart. Zorg ervoor dat je de boeken meehebt die 
je die dag nodig hebt. Breng eveneens jouw lunchpakket mee 
naar school (indien je niet van het aanbod op school wenst 
gebruik te maken).

In de loop van de eerste week wordt het nieuwe schooljaar  
ingezegend met een startviering.

Er is geen avondstudie tijdens de eerste lesweek.

Praktische afspraken 
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Teneinde een passend antwoord te kunnen geven op de razendsnel-
le evoluties in het gebruik van ICT- middelen in het onderwijs alsook 
een nog betere op iedere leerling afgestemde differentiatie in het 
lesgebeuren te kunnen doorvoeren, hebben de Prizmascholen be-
slist om vanaf volgend schooljaar de leerlingen uit het eerste jaar te 
verplichten om een eigen laptop naar school mee te brengen.
Vanuit het oogpunt van zo gelijk mogelijke onderwijskansen en het 
gebruiksgemak van zowel de leerlingen als de leerkrachten vragen 
we aan alle leerlingen om een toestel mee te brengen dat aan be-
paalde specificaties voldoet.

Na grondig overleg met de collega directeurs en onze dienst ICT, 
stellen we een toestel voor dat aan de pedagogische noden vol-
doet en daarenboven zowel robuust, compact als multifunctioneel 
bruikbaar is.
Concreet gaat het om een pen-device. Dit is een gebruiks-
vriendelijke laptop die voorzien is van een touchscreen en een 
digitale pen.
De toestellen zullen via de school kunnen worden aangekocht. 
Daarnaast zal ook een mogelijkheid aangeboden worden om een 
pen-device te huren.

Smartschool: tijdens het eerste trimester leer je samen met 
je klasgenoten vlot met de digitale leeromgeving werken. Je 
bekijkt minimum drie keer per week je Smartschool. Dagelijks 
is uiteraard het beste! Eind september organiseren we een 
vrijblijvend lesmoment voor je ouder(s). 

Oudercontacten: in de maand september houden we een eerste 
algemeen oudercontact. Daarop krijgen jij en je ouder(s) heel 
wat nuttige informatie over het reilen en zeilen op onze school.
Bij een zorgvraag nodigt de leerlingenbegeleiding jou en je 

ouder(s) vlak voor de herfstvakantie uit voor het verfijnen van de 
zorg en het opstellen van het persoonlijk begeleidingsplan. 

Leren Leren: begin oktober organiseren we voor jou en je 
ouder(s) een workshop over Leren Leren. Zo maken jullie als 
team vlot de sprong van lager naar secundair. Jij krijgt van 
je klassenleerkracht een bundel Leren Leren en in november 
begeleiding bij de voorbereiding van je eerste proefwerken.
Heb je nog een extra duwtje in de rug nodig? Dan is de leerklas 
of een inhaalles misschien voor jou?

Project “Pen-device”

Allemaal samen vlot de stap naar 
de middenschool zetten!
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“Hier groeit talent!” 
msle.prizma.be


