SIGO van A tot Z
Attitudes
We houden van goede attitudes. Een attitude is een bepaalde houding die je aanneemt. Het
gaat over je gedrag. De volgende attitudes vinden wij alvast heel belangrijk.
RESPECT
•
•
•
•

Ik ga op een aangename en vriendelijke manier met anderen om.
Ik draag zorg voor het materiaal en voor de schoolomgeving.
Als ik aan het woord wil komen in de les, steek ik mijn hand op en wacht ik tot ik de
toelating krijg om te spreken.
Ik werk mee aan een rustige en aangename sfeer in klas.

EERLIJKHEID
•
•

Ik geef een eerlijk antwoord als men mij iets vraagt.
Als ik iets fouts deed en een leraar, opvoeder, enz. spreekt mij daarop aan, dan geef
ik dit eerlijk toe.

VERANTWOORDELIJKHEID
•
•
•

In de les zet ik mij in. Thuis spendeer ik voldoende tijd aan schoolwerk.
Bij samenwerking doe ik mijn deel.
Als ik merk dat iemand moeilijkheden heeft, bied ik hulp aan.

NAUWKEURIGHEID
•
•
•

Ik ben op tijd op school, in de rij, in de les.
Ik heb het lesmateriaal bij mij.
De opdrachten die ik krijg, verzorg ik goed en werk ik op tijd af.

VOLHARDING
•
•

Ik toon inzet voor alle vakken.
Ik blijf inspanningen doen ook als het niet zo goed lukt.

Boeken
Ben je een boek verloren, wens je een nieuw schoolboek aan te kopen of wil je oude boeken
inruilen, dan vraag je aan het opvoederslokaal in Gistel naar de heer Tanghe of mevrouw Doom.
In Eernegem ga je naar het secretariaat.

Boekhouding
Je kunt in Gistel op het secretariaat terecht (1e verdieping, M1.02) in verband met de
schoolrekening of abonnementen voor de schoolbus.
In Eernegem contacteer je een opvoeder.

Breinbrekersklas
In de breinbrekersklas kun je je vriend uitdagen in een spel, een nieuwe taal aanleren, een boek
lezen… De breinbrekersklas vindt plaats in de Virtonzaal (M2.07) in Gistel en in het technieklokaal
in Eernegem en is 1 of meer middagen open van 12.30 tot 13.15 uur.

Computer tussen de middag

Heb je schoolwerk dat met de computer gemaakt moet worden of heb je iets om af te printen?
Dan kun je gebruik maken van de computers in de Virtonzaal (M2.07) in Gistel en in de
breinbrekersklas in Eernegem. Die klassen zijn 1 of meer middagen open van 12.30 tot 13.15 uur.

Eten en drinken op school
Je kunt middagmalen op school.
Er zijn diverse mogelijkheden:
- boterhammen en drankje van thuis;
- boterhammen van thuis en soep van de school;
- boterhammen van thuis en drankje van school (in Eernegem: water);
- belegd broodje dat je besteld hebt op school;
- warme maaltijd van de school;
- op bepaalde dagen in Gistel: pasta of frietjes.
Soep kun je elke dag verkrijgen. Het bonnetje kan in Gistel elke dag aangekocht worden in de
Godelievehal (enkel in de voormiddag: vanaf 8 uur en in de speeltijd van 10.20 uur). In Eernegem
hoef je hiervoor geen bonnetje te kopen; je betaalt meteen €0,50.
Water is te verkrijgen in de automaten op de speelplaats, of in Gistel aan de tapkraantjes.
Je kunt ’s morgens in de Godelievehal (Gistel) of bij de leerkrachten (Eernegem) een bonnetje
kopen voor een belegd broodje. Het bonnetje bestaat uit 2 delen. Het A-strookje (Afgeven) gooi
je ten laatste om 8.40 uur (Gistel) of 8.45 uur (Eernegem) in de bus die aan het secretariaat
(Eernegem) of naast de kassa in de Godelievehal staat (Gistel). Het B-strookje (Bijhouden) hou je
bij je en ruil je ’s middags in tegen het broodje.
In Gistel kun je warme maaltijden voor de komende week op donderdag of vrijdag bestellen. In
Eernegem kan dit elke dag.
In Gistel kun je op dinsdag en vrijdag pasta eten. Op donderdag kun je een kommetje frietjes
aankopen. De bonnetjes voor pasta en frietjes kan je elke dag aankopen in de Godelievehal.
Als je onverwacht op school moet eten, kun je een broodje bestellen (Gistel, Eernegem) of een
warme maaltijd (Eernegem).

Fietsen
In het begin van het schooljaar wordt bekendgemaakt waar je je fiets kunt stallen. Als je ’s
middags of ’s avonds de school verlaat, helpt iemand je om op een veilige manier de straat over
te steken.
Vergeet je fiets niet te sluiten en loszittende voorwerpen (bv. fietscomputer) mee naar klas te
nemen.

Gezonde, milieuvriendelijke en veilige school
1) SanIGO: voor een gezond Sigo
•

Drinkwaterbeleid: je mag water drinken tijdens de lessen. Hierbij zijn er drie regels: enkel plat
water, het drinken van water is niet toegestaan als er schade kan aangebracht worden aan
apparatuur (bv. bij het morsen van water) en de leerkracht grijpt in wanneer er misbruik is. Er
wordt ook gedacht aan het milieu: je kan op school een eigen (Sigo)drinkbus aankopen zodat
de afvalberg niet verder toeneemt door het gebruik van plastiek flesjes. Leerlingen kunnen in
Gistel hun waterflesje aanvullen aan de drinkwaterkraantjes.

•

Fruitbeleid: we raden aan om 2 à 3 stukken fruit per dag te eten. Daarom zorgt de werkgroep
SanIGO ervoor dat je in Gistel elke dag op school goedkoop fruit kunt aankopen; in
Eernegem: 1 keer per week (vrijdag).

•

Dagelijkse tussendoortjes: tijdens de speeltijden worden gezonde tussendoortjes aangeboden.

2) SafetIGO: voor een veilig SIGO
•

De werkgroep SafetIGO streeft naar een veilige school. Hiervoor dient de fietsroutekaart die
alle leerlingen en ouders digitaal kunnen bekijken op www.schoolfietsroutekaart.be. Op deze
kaart kun je bepalen wat de meest veilige weg is om naar Sigo te komen.

•

Om de veiligheid van de leerlingen te verbeteren, stellen we gratis fluorugzakhoesjes ter
beschikking. Een betere zichtbaarheid verhoogt de veiligheid!

3) SportIGO: voor een gezond en bewegend Sigo
De groep SportIGO werkt rond beweging op school.
• Middagsport en sport op de speelplaats
Je kunt ’s middags sporten op school: voetbal met softbal op de speelplaats (in ruil voor je
leerlingenkaart krijg je een bal mee aan het secretariaat of de infobalie tijdens de pauze, na
de pauze breng je de bal terug en krijg je je leerlingenkaart terug). ’s Middags kun je ook in de
sporthal komen sporten.
• Stichting Vlaamse Schoolsport (= SVS):
Hou je Smartschool in de gaten voor activiteiten of contacteer Jan Van den Bergh.
Er is ook mogelijkheid tot sporten na de examens: SportIGO on ICE, SportIGO Splash.
•

Skireis:
Jaarlijks organiseert de school tijdens de kerstvakantie een skireis naar Oostenrijk.

•

SNSpas (Sport Na School): een sportpas waarmee je gedurende een bepaalde periode
aansluitend op de schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Voor meer
info kan je terecht bij Jan Van den Bergh in Gistel en bij Steve Vereecke in Eernegem.

4) Kosmos: Keep On Smiling met Milieuzorg Op SIGO
Met KOSMOS, de milieuwerkgroep op SIGO willen we blijven meewerken aan een
nette leefomgeving waarbij we afval zoveel als mogelijk vermijden. Daarom
promoten we herbruikbare drinkbussen op school. De boterhammen zitten in een
brooddoos en alle afval op school komt in de juiste vuilnisbak terecht. Met de fiets
naar school komen, is ook een goede manier om moeder natuur wat te sparen.
We ijveren niet alleen voor een nette, maar ook voor een groene omgeving. Met
NOS, Natuur Op School, brengen we het groen letterlijk naar onze speelplaatsen.

GSM
Het gebruik van elektronische hulpmiddelen (zoals gsm, smartphone, tablet …) is op school
toegestaan behalve tijdens de les- en leeractiviteiten. In die situaties is het de leerkracht of
opvoeder die bepaalt of dergelijke hulpmiddelen worden ingezet en op welke manier dit
gebeurt. Indien de leerkracht of opvoeder geen toestemming geeft om dergelijke hulpmiddelen
tijdens de les- en leeractiviteiten te gebruiken, dan staan deze toestellen uit en zitten ze
opgeborgen.

Infobalie (Gistel) of secretariaat (Eernegem) / Godelievehal (Gistel)
Aan de infobalie (Gistel) of op het secretariaat (Eernegem) kun je terecht voor diverse zaken:
• fotokopieën – de kostprijs wordt verrekend op de schoolfactuur;
• naar huis telefoneren;
• je voelt je niet lekker;
• om afwezigheidbriefjes af te geven (in Gistel: enkel in de namiddag aan de infobalie, in de
voormiddag in de Godelievehal);
• om allerlei documenten te verkrijgen (bv. attest voor de lijnbus);
• om allerlei probleempjes op te lossen;
• EHBO.
Het onthaal en het secretariaat zijn open van 8.00 tot 17.00 uur.
Het barakje is een soort winkeltje in de Godelievehal (Gistel). Openingsuren zijn van 8.00 tot 8.40
uur, van 10.20 tot 10.30 uur en van 15.00 tot 15.10 uur. Je kunt er terecht voor:
• aankoop van eetbonnetjes;
• aankoop van busbonnetjes;
• indienen van afwezigheidsbriefjes;
• verloren materiaal.

Kledij
Je kledij is voornaam, netjes en verzorgd.
Een pet of hoofddoek mag op de speelplaats.
Voor LO draag je aangepaste kledij (een wit T-shirt met logo van de school en een zwarte
sportbroek). Voor zwemlessen: nauwspannende zwembroek en/of badpak.

Leerlingenkaart
Dit is je schoolpas die je altijd bij je moet hebben. Deze pas moet je ter controle kunnen
voorleggen. Je hebt hem ook nodig om te kunnen deelnemen aan de middagsport of om een
computer te gebruiken buiten de lessen.

POLS (Praktische Ondersteuning bij het Leren/Leven op School)
De meeste richtingen krijgen 1 uur POLS per week. Tijdens POLS leer je enerzijds op welke manier je
goed kan studeren. Er is aandacht voor planning, het gebruik van de schoolagenda, het kritisch
kijken naar je rapportcijfers…
Anderzijds leer je tijdens POLS ook hoe je op een goede, aangename manier kan omgaan met je
klasgenoten, leerkrachten, opvoeders…

Smartschool
Onze school gebruikt Smartschool als digitaal leerplatform. Je vindt er nieuwsberichten,
documenten, geplande taken en toetsen, punten en rapporten, en zoveel meer. Leerlingen
vinden er ook heel wat lesmateriaal en kunnen er communiceren met elkaar en met
leerkrachten. Elke leerling ontvangt een account, de ouders ontvangen een co-account. Het is
belangrijk dat je het wachtwoord van dit account goed onthoudt. Indien je het toch niet meer
zou weten, kun je op de inlogpagina van Smartschool (sigo.smartschool.be) klikken op de knop
'Wachtwoord vergeten' en zo een nieuw wachtwoord laten versturen op voorwaarde dat eerder
een correct e-mailadres werd opgegeven. Bij grote problemen neem je contact op met de
school en vraag je naar de Smartschoolbeheerder.

Studeren
Korte studie
wanneer?
voor wie?
Lange studie
wanneer?

16.15 tot 16.30 uur (Eernegem) of 16.50 uur (Gistel)
verplicht voor leerlingen die de schoolbus nemen + leerlingen die dit wensen
voor de eerste graad: 16.15 tot 17.30 uur, voor de tweede en derde graad:
16.15 tot 18.00 uur
op woensdag van 13.20 uur tot 16.00 uur (in Gistel)

Als je aanwezig bent, krijg je een stempel op je studiekaart. Ouders kunnen de aanwezigheid van
zoon/dochter controleren via de studiekaart.
Voor vragen over de studie kun je bij een opvoeder terecht.

Te laat / uit de les gezet
Je meldt je aan in blok Noord (Gistel) of aan het secretariaat (Eernegem) als je te laat bent.
Je meldt je aan in blok Noord (eerste graad Gistel), de opvoeders (tweede en derde graad
Gistel) of aan het secretariaat (Eernegem) als je uit de les wordt gezet.

Verloren of vermist?
Als je merkt dat er iets verdwenen is, meld je dit onmiddellijk aan een opvoeder. Hoe vlugger we
dit weten, hoe groter de kans om je spullen terug te vinden. Hou waardevolle zaken bij je en zorg
ervoor dat niks waardevols in je jaszak in de gang achterblijft. Probeer je materiaal zoveel als
mogelijk te naamtekenen.
Je kunt ’s morgens of tijdens de speeltijd een kijkje gaan nemen of je materiaal niet bij de verloren
voorwerpen ligt (Gistel: Godelievehal).

Wat kost het?
Dit zijn de prijzen voor 2021. Aanpassingen tijdens het schooljaar zijn mogelijk.
• Fotokopie: €0,15 per kopie
• Busbonnetje: €1,80
• Avondstudie: gratis
• Leerlingenkaart: gratis
• Belegd broodje: €3,30
• Warme maaltijd: €5,00
• Pasta: €3,50 (Gistel)
• Kommetje frietjes: €1,00
• Soep: €0,50

Ziekte en ongeval
Als je je ’s morgens niet lekker voelt en je niet naar school kunt komen, verwittigen je ouders de
school vóór 9.00 uur, zodat we de reden van je afwezigheid kennen. Via telefoon: 059 27 08 80
(Gistel), 059 29 02 12 (Eernegem) of via mail: opvoeders@sigo.be (Gistel) / eernegem@sigo.be
(Eernegem).
Als je je in de loop van de dag niet lekker voelt: meld dit aan het onthaal of bij de opvoeders. We
doen dan het nodige (bv. eerste zorg, thuis of dokter opbellen…). Je neemt niet zelf het initiatief
om thuis te contacteren.

Meer informatie lees je in het schoolreglement.
Als je een ongeval hebt gehad op school of op weg van thuis naar school, meld je dit
onmiddellijk aan de infobalie of het secretariaat. Dan krijg je de formulieren voor de verzekering
mee. Tussen haakjes: de verzekering komt alleen tussen voor lichamelijke schade, niet voor
schade aan spullen (bv. bril (tenzij de dokter een lichamelijk letsel kan vaststellen), jas, fiets,…).

