Prizma
Middenschool
Izegem

Welkom!
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Prizma Middenschool Izegem biedt kwaliteitsvol katholiek onderwijs aan voor jonge mensen tussen 12 en 14 jaar. Dit gebeurt
met respect voor ieders eigenheid en in dialoog met alle betrokkenen. Zo kunnen onze leerlingen uitgroeien tot weerbare,
zelfstandige jonge mensen die hun weg kunnen vinden in deze
snel veranderende samenleving. Prizma Middenschool Izegem
wil talent laten groeien onder het motto “Wij waarderen leren”.

Wij – leren leven
Onze troef is een warme school te zijn waar leerlingen zich echt
“thuis” mogen voelen en zich “jeunen”. We willen jonge mensen
in een veilige omgeving laten opgroeien.

Waarderen – leren kiezen
Onze troef is leerlingen het nodige vertrouwen te geven om op
een positieve manier al hun talenten te laten ontplooien! In
een samen gedragen zoekproces leren onze jongeren kiezen,
beslissen en handelen.

Leren – leren leren
Onze troef is het aanbieden van een degelijke, brede algemene
vorming met aandacht voor de specifieke noden van elke jongere.
We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom in Prizma Middenschool Izegem! Onze eerstejaars zetten de grote stap van de
basisschool naar het secundair onderwijs. Ze komen in een volledig nieuwe leer- en leefomgeving terecht. Waarschijnlijk voelen
onze nieuwkomers zich wat onzeker, dit is begrijpelijk. Wij zullen
dan ook ons uiterste best doen om alle leerlingen op hun gemak
te stellen. Daarom wordt hun eerste schooldag een hartelijke
onthaaldag. In onze school vinden wij openheid en vertrouwen
belangrijk. Wij stellen een goede samenwerking met allen die
bij het schoolgebeuren betrokken zijn heel erg op prijs. We zijn
ervan overtuigd dat we allen samen onze leerlingen kunnen begeleiden om verantwoordelijke jonge mensen te worden. Hierin
kunnen wij enkel slagen door samen op weg te gaan.
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Mijn nieuwe school
Aan de balie kunnen jij en je ouders terecht met vragen.
Kunnen je ouders niet langskomen, aarzel dan niet om ons op te
bellen of een bericht te sturen via Smartschool.

Contactgegevens
Prizma Middenschool Izegem
Kasteelstraat 28 - 8870 Izegem
tel. 051 30 42 25
Via Smartschool: bericht naar msiz secretariaat

Openingsuren secretariaat
• Maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.30 uur
• Woensdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
• Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Contact leraren, leerlingenbegeleiding,
opvoeders en directie
Je ouders en jij zelf kunnen de leraren, de leerlingenbegeleiders,
opvoeders of de directie contacteren via Smartschool. Je krijgt
hiervoor een persoonlijk account.
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Bereikbaarheid van de school
De school ligt op wandelafstand van het station en is ook bereikbaar via De Lijn. Via de routeplanner en de website van De
Lijn kun je kijken wat voor jou de beste manier is om de school
te bereiken.
De grootste groep leerlingen komt met de fiets. Er is een
(afgesloten) fietsenstalling. Sluit altijd je fiets.

Dagindeling
08.15

Je bent op de speelplaats.

08.25 – 9.15

eerste lesuur

09.15 – 10.05

tweede lesuur

10.05 – 10.20

pauze

10.20 – 11.10

derde lesuur

11.10 – 12.00

vierde lesuur

12.00 – 13.05

middagpauze

13.00

Je bent op de speelplaats.

13.10 – 14.00

vijfde lesuur

14.00 – 14.50

zesde lesuur

14.50 – 15.05

pauze

15.05 – 15.55

zevende lesuur

Activiteiten

Naschoolse studie

Je hebt een vast klaslokaal waar je een deel van je schoolspullen kunt achterlaten. Je kunt een metalen kluisje huren met een
persoonlijke sleutel. Zo kun je het gewicht van je schooltas beperken. De huurprijs bedraagt 5 euro per trimester, de waarborg
voor de sleutel is 10 euro voor een schooljaar.

Er is mogelijkheid tot het volgen van studie op maandag, dinsdag en donderdag. Dit kan van 16.15 uur tot 17.30 uur. We bieden
ook een korte studie aan van 16.15 uur tot 17.00 uur waarbij leerlingen vroeger de studie kunnen verlaten.

Pauze
Frisdranken zijn niet toegelaten. Leerlingen brengen zelf een
flesje water mee. Wie dit wenst, voorziet een gezond tussendoortje. Snoep, chips, chocolade... zijn niet toegestaan. We geven de
voorkeur aan fruitof een droge koek in een herbruikbaar doosje
(zonder verpakking).

Maaltijden
Als je op school eet, blijf je de volledige middagpauze op school.
Het aanbod in ons self-service restaurant bestaat uit warme
maaltijden en broodjes. Er is ook telkens een vegi-alternatief of
een koude schotel verkrijgbaar.

Tijdens de middagpauze worden door onze leerlingenraad tal
van activiteiten georganiseerd (sport, muziek...). Je kunt ook terecht in de schoolbib.

Kluisjes
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We verwachten dat je ten laatste om 08.15 uur op de speelplaats
bent. De lessen beginnen om 08.25 uur. Bij het eerste belteken
ga je naar jouw lokaal. Krijg je les in gebouw G, dan word je door
de opvoeder de straat overgestoken bij het begin van het eerste,
derde, vijfde en zevende lesuur. Het tweede belteken kondigt het
begin van het lesuur aan. ’s Middags ben je om 13.00 uur op de
speelplaats. De lessen beginnen om 13.10 uur.

Reglement
Je kunt het schoolreglement nalezen op http://msiz.prizma.be
in de rubriek ‘Onze school’ of op Intradesk in Smartschool in de
map ‘schoolreglement’.

Sport
Tijdens de lessen beweging of move draag je steeds het Prizma
T-shirt, een zwarte turnbroek, sokken en sportschoenen. T-shirt en
short worden verdeeld tijdens de eerste les en kosten 5 en 9 euro.
Ze worden aangerekend via de boekenlijst. Alles hoort thuis in een
turnzak. Alle turngerei wordt steeds genaamtekend!
Als er zwemles is, dragen de jongens een zwembroek (geen losse
zwemshort) en de meisjes een badpak (geen bikini).
5

Veiligheid en verkeer

Laptopproject

Het dragen van het fluohesje raden we ten zeerste aan.
Een groot deel van onze leerlingen komt naar school met de
fiets. Dit is een goede zaak en we zijn blij dat de schoolomgeving
voldoende veilig is om dit mogelijk te maken. Bij elke schooluitstap met de fiets is het fluohesje VERPLICHT! Zorg dat je fiets op
elk moment veilig en reglementair is. Fietsers stappen steeds af
bij het betreden van het schooldomein!

De school stelt voor elke leerling een laptop ter beschikking.
Er wordt een waarborg van 100 euro aangerekend op de boekenverkoop. Meer info vind je in de rubriek ‘Laptopproject’ op
onze website.

De schoolrekening
Je krijgt per trimester een schoolrekening. Voor de werkboeken
moet bij afhaling betaald worden. Zie hiervoor ook ‘Praktische
afspraken’ op blz. 9.
Wenst u gespreide betaling? Neem dan contact op met de heer
Vercruysse, verantwoordelijke van de schoolrekeningen.
Voor toezicht, gebruik van de refter of studiezaal... hoef je
niet te betalen. Maaltijden worden niet aangerekend via de
schoolrekening.

Aandacht!
• Bij het afhalen van de boeken ontvangt u ook een lijst voor
maaltijden, fietsenbergplaats, kluisje en avondstudie.
• Indien je pas na 7 juli voor een bepaalde richting inschrijft, kan het
zijn dat je niet onmiddellijk alle werkboeken of jouw laptop hebt.
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Contact ouders-school via Smartschool
Elke leerling en elke ouder krijgt een persoonlijke
account. De brief met login voor ouders krijg je
mee met de boekenverkoop. Leerlingen krijgen
hun login tijdens de eerste ICT-les.
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Vóór 19 augustus 2022

Donderdag 1 september 2022

Alle hieronder opgesomde documenten moeten op school afgegeven zijn:
- getuigschrift van het basisonderwijs;
- kopie van het laatste rapport van het 6e leerjaar;
- kopie BaSO-fiche (1e jaar);
- indien je een zorgvraag hebt, extra documenten meebrengen
(gemotiveerd verslag en zorgdocument van de lagere school
indien al opgemaakt);
- kopie of afdruk van elektronische identiteitskaart of kids-ID
(voor het eerste jaar).

Leerlingen van het eerste jaar

Woensdag 24 augustus 2022
tussen 11.00 en 17.30 uur
Afhalen van de boeken en schoolgerei,
vrijblijvend ontmoetingsmoment
Alle boeken worden door de school besteld. Voor het boekenpakket wordt met bancontact (geen kredietkaart) betaald. Indien
u gespreide betaling wenst, neem dan contact op met de heer
Vanneste, boekenverantwoordelijke.

- 8.15 uur: De leerlingen komen binnen via de Kasteelstraat 28
en plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. Er is koffie voor
ouders die meekomen. De leerlingen maken kennis met hun
nieuwe omgeving, directie, leraren en medeleerlingen. Behalve wat schrijfgerei en papier is er niets nodig. Er wordt nog
geen les gegeven. We maken ruim tijd om op alle vragen een
antwoord te geven en je wegwijs te maken in onze school.
- 12.00 uur: alle leerlingen blijven op school eten (maaltijd gratis aangeboden door de school)
- 13.10 uur: teambuilding op school in klasverband
- 16.00 uur: einde van de eerste schooldag
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Praktische afspraken

Leerlingen van het tweede jaar
- 9.00 uur: de leerlingen worden op school verwacht en krijgen
de nodige info van de klassenleraar.
- 12.00 uur: einde van de eerste schooldag

Vrijdag 2 september 2022
= gewone schooldag zonder avondstudie
Start avondstudie: tweede volle week van september.
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Infoavond
Op donderdag 8 september van 18.00 uur tot 19.30 uur krijgt u
uitleg van de klassenleraar in het klaslokaal van uw zoon/dochter.
De school biedt nadien een drankje aan.

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?
Contacteer de school telefonisch op het nummer 051 30 42 25
(graag voor 8.15 uur) of stuur een bericht via Smartschool naar
msiz secretariaat.
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“Hier groeit talent!”
msiz.prizma.be
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