
 

 

Brussel, 26 augustus ’21 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 
Je bent (her)ingeschreven als leerling op de Kunsthumaniora Brussel. Welkom! 
 
Hieronder vind je alle info, praktische informatie m.b.t. de opstart van het nieuwe schooljaar. 
 
Start schooljaar ’21-’22 – praktische informatie 
Alle leerlingen worden verwacht op 1 september volgens onderstaand schema: 
 

▪ 1e graad   8u35   Refter 
▪ 2e graad   9u00   Feestzaal 
▪ 3e graad (behalve 7Musical & 7Dans) 10u15    Refter 

 
Gezien de huidige COVID-19 maatregelen dienen alle leerlingen een eigen mondmasker mee te 
brengen én deze tijdens de lessen én in de gangen altijd te dragen. 
 
Alle informatie omtrent benodigdheden & uurroosters worden aan de leerling op de 1e 
schooldag meegedeeld en/of overhandigd door de klastitularis. We verwachten wel van de 
leerlingen dat zij schrijfgerief en een map met cursuspapier meebrengen. 
 
Er worden voorlopig enkel warme maaltijden aangeboden aan de internen, geen broodjes. 
Gelieve dus een lunchpakket te voorzien. Er bevinden zich verschillende waterfonteintjes in de 
school waar je water kan verkrijgen.  
 
Enkel leerlingen van de 3e graad kunnen, mits toestemming van de ouders, de school verlaten 
tijdens lesvrije momenten. 
 
Behoudens eventuele afwijkingen in het individuele uurrooster, starten de lessen om 8u35 en 
eindigen ze om 16u20. 
 
Het secretariaat is bereikbaar van 8u tot 16u45 via 02 502 05 04 of 
info@kunsthumaniorabrussel.be 
 
Info-avond inschrijvingen - https://kunsthumaniorabrussel.be/infoavond 
Op dinsdag 7 september vindt de info-avond plaats in 2 sessies: 18u30-19u30 en 19u30-20u30. 
 
Om de info-avond te kunnen bijwonen dient u te reserveren via bovenstaande link. Omwille van 
de Covid-maatregelen kan er slechts voor 1 ouder per gezin gereserveerd worden. 
 
  

https://kunsthumaniorabrussel.be/infoavond


 

 

GWP (Geïntegreerde WerkPeriode) 
Op maandag 13 september 2021 start de werkweek. Dit is geen gewone lesweek! Onze 
leerlingen worden de hele week ondergedompeld in een artistiek bad. De organisatie van de 
werkweek verschilt per studierichting, waardoor het mogelijk is dat sommige leerlingen al op 
zondagavond verzamelen op de locatie. Meer informatie hierover wordt via de website, 
Smartschool en een afzonderlijk werkweek-boekje meegedeeld en zal ook aan de leerlingen 
klassikaal worden meegegeven. 
 
Leerlingenbijdrage schooljaar ’21 – ‘22 
Een inschrijving of herinschrijving is pas volledig afgerond wanneer het voorschot op de 
leerlingenbijdrage voor schooljaar ’21-’22 voldaan is. 
 
Kosten, eigen aan de afdeling, zijn niet inbegrepen in dit bedrag: danskledij, instrument en 
toebehoren, camera en toebehoren, partituren,… 
 
Meer info over de betalingsmodaliteiten vindt u in de bijgevoegde brief ’Kostenbeleid’. 
 
Handboeken en cursussen schooljaar ’21 – ‘22 
De handboeken en cursussen worden via studieshop.be bij de leerling thuis aangeleverd. Meer 
informatie vindt u in de bijlage ‘Brief richtlijnen studieshop.be’.  
 
De betaling doet u rechtstreeks aan deze boekenleverancier. 
 
Schoolreglement ’21-’22 & Afwezigheden (door ziekte) 
Door in te schrijven voor het schooljaar ’21–‘22 verklaart u zich automatisch akkoord met ons 
schoolreglement. 
 
Graag vestigen we de aandacht op de afwezigheden van korte duur. 
 
In bijlage vinden jullie een A4-formaat waarop 4 afwezigheidsbriefjes voorgedrukt staan 
waarmee ouder(s), voor een maximum van 3 opeenvolgende dagen en maximum 4 keer per 
schooljaar zelf de afwezigheid door ziekte van hun zoon of dochter kunnen wettigen (enkel voor 
reguliere lesdagen; NIET tijdens examens) 
 
Alle afwezigheidsattesten (van welke aard ook) dienen ten laatste 10 dagen na terugkeer op 
school aan het secretariaat bezorgd te worden. 
 
Alle informatie over het wettigen van afwezigheden en het volledige schoolreglement kan je 
raadplegen op onze website. 
 
Bijkomende goedkeuringen en toelatingen 
Aanvullend op de inschrijving dient u ons via Smartschool (let op! pas mogelijk vanaf 1 
september) aanvullende informatie en toelatingen te bezorgen. 
 
Het gaat om de medische Fiche, de toestemming om foto’s te publiceren, de school te verlaten 
vanaf 14u40 bij afwezigheid van een leerkracht, de school te verlaten tijdens de pauzes (enkel 
van toepassing voor leerlingen van de 3e graad), het melden van eventuele leerstoornissen en 
de kennisname van het schoolreglement. 
 
Alle info hierover vindt u in bijlage: 
Hoe vul ik de medische fiche in? en Hoe vul ik de toelatingen in? 
  

https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_kostenbeleid.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_briefrichtlijnenstudieshop.pdf
https://schoolreglement.g-o.be/r/8_49023-1/?year=2021
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_afwezigheidbriefjes.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_medischefiche.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_toelatingen.pdf


 

 

Schooltoeslag schooljaar ’21 - ‘22 
Leerlingen die secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen 
als ze aan de voorwaarden voldoen. Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de 
schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Ze moeten geen aanvraag doen. De 
schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Het bedrag hangt af van het 
gezinsinkomen en de gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend. 
 
Meer info over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op groeipakket.be of via 
info@groeipakket.be 
 
Smartschool login & gebruik – leerlingen & ouders 
Vanaf 1 september krijgt uw zoon of dochter d.m.v. een eigen gebruikersnaam en wachtwoord 
toegang tot het Smartschoolplatform van onze school. 
 
Ook ouders kunnen alle communicatie op dit platform meelezen en interactief gebruiken via 
een zogenaamd “co-account”. Dit geeft de mogelijkheid aan ouders/voogd om in te loggen op 
Smartschool van uw zoon of dochter waarmee afwezigheden, evaluaties, agenda’s, spijbelen & 
te laat en berichten geconsulteerd kunnen worden. In bijlage vindt u de gegevens waarmee u 
als ouder/voogd kan inloggen op het Smartschoolplatform. 
 
Let op! Het nieuwe schooljaar is pas actief vanaf 1 september! In bijlage vindt u de procedure 
om uw accounts te activeren (vanaf 1 september). 
 
Voor leerlingen en ouders die reeds een account/co-account hebben is het wachtwoord 
ongewijzigd gebleven. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Serge Algoet 
directeur Kunsthumaniora Brussel 
 
Alle bijlage en links in dit document vindt u ook terug op onze website: 
https://kunsthumaniorabrussel.be/index.php/nieuws/start2122 
 

https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_smartschool_ouders.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/smartschool/2122_smartschool_ouders.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/index.php/nieuws/start2122

