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praktische informatie
Lessentabel 1A
Lessentabel 2A
Lessentabel  1B
Lessentabel 2B
bereikbaarheid van onze school
contactgegevens
inschrijvingen & inlichtingen
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zicht op een gewone schooldag

middagpauze

De speelplaats is toegankelijk vanaf 7u30. Men is uiterlijk 5 minuten voor de aanvang
van de lessen op school aanwezig.

1ste lesuur 

boekenfonds

2de lesuur
Speeltijd
3de lesuur
4de lesuur
Middagpauze
5de lesuur
6de lesuur
Speeltijd
7de lesuur
8ste lesuur

Er is avondstudie tot 17u. 

8u25 tot 9u15
9u15 tot 10u05
10u05 tot 10u15
10u15 tot 11u05
11u05 tot 11u55
11u55 tot 12u45
12u45 tot 13u35
13u35 tot 14u25
14u25 tot 14u35
14u35 tot 15u25
15u25 tot 16u15

Tijdens de middagpauze kan men op school zijn eigen lunch gebruiken of broodjes
kopen. Water is gratis verkrijgbaar. Frisdranken (suikervrije) kosten € 1.

De leerlingen kunnen goedkoop de nodige boeken voor elk leerjaar huren bij het
boekenfonds. U zal hierover de laatste week van de vakantie een schrijven van de
school ontvangen.

Worden zeer voordelig ter beschikking gesteld voor het veilig opbergen van waardevol
schoolgerei.

lockers
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oudercontacten
Er worden per schooljaar 4 oudercontacten georganiseerd. We werken daarbij bij
voorkeur op afspraak.
De ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de directie en met de
leerkrachten. Zelf houden wij de ouders stelselmatig telefonisch op de hoogte bij
problemen.

aangepaste kledij
T-shirt ‘De Moerbei’ voor de sportlessen
De leerlingen die praktijkvakken krijgen (voeding, verzorging, elektriciteit,
lassen, metaalbewerking, houtbewerking, sanitaire installaties, centrale
verwarming) moeten voor de veiligheid en hygiëne aangepaste werkpakken
dragen die te koop zijn op school.

De schoolverzekering dekt vooral dat gedeelte van de medische zorgen dat niet door
het ziekenfonds terugbetaald wordt. De schoolverzekering komt tussen bij ongevallen:

Eigen stoffelijke schade (bv. aan fiets, kledij of uurwerk) valt niet onder de
schoolverzekering.

schoolverzekering

op weg van en naar school;
op school tijdens de lessen en pauzes;
tijdens schoolse activiteiten zoals sport, studie-uitstappen, GWP, enz.
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Nest 1A ALGEMENE VORMING 27u + 1u DIFFERENTIATIE 5u

Nederlands
Moderne vreemde talen
     Frans & Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen

STEM-technieken

Geschiedenis
Aardrijkskunde

Levensbeschouwing

Burgerschap 
     & sociale vaardigheden
Artistieke vorming

Sport

nesturen
4

6

4
2

1

broeduren *

2

vlieguren

2
2

2
2

groei-uren
Flex
(Nederlands, Engels,
Frans, wiskunde - 
uitdieping
of remediëring)
Keuze tussen:

Latijn
Wetenschappen & 

Mediawijs en ICT

2

2

1

* projectmatig werken: deze vakken zijn onderdeel van verschillende projecten waarbij vakken geclusterd worden. 

           techniek

1

x

x

x
x
x



Le
ss

en
ta

be
l  

2A
Nest 2A ALGEMENE VORMING 25u + 1u DIFFERENTIATIE 2u

Nederlands
Moderne vreemde talen
     Frans & Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen

STEM-technieken

Geschiedenis
Aardrijkskunde

Levensbeschouwing

Burgerschap 
     & sociale vaardigheden

Sport

nesturen
4

5

4
1

2

broeduren *

2

vlieguren

1

2
2

groei-uren
Flex
(Nederlands, Engels,
Frans, wiskunde - 
uitdieping
of remediëring)

2

* projectmatig werken: deze vakken zijn onderdeel van verschillende projecten 
waarbij vakken geclusterd worden. 

2

x

Economie 1

x

x
x
x

x

BASISOPTIE 5u
groei-uren

Klassieke talen: 

Moderne talen

Maatschappij

STEM-technieken

Keuze tussen:

         Latijn

         & wetenschappen

         & welzijn

5
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B

Nest 1B ALGEMENE VORMING 27u DIFFERENTIATIE 5u

Moderne vreemde talen
     Frans & Engels
PAV

STEM-technieken

Levensbeschouwing

Burgerschap 
     & sociale vaardigheden

Artistieke vorming

Sport

nesturen
4

12

2

1
4

vlieguren

2
2

groei-uren
Flex - PAV 
uitdieping
of remediëring

1

2

1

* projectmatig werken

Mediawijs & ICT
Sport
ProjX

broeduren *

1
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B
Nest 2B ALGEMENE VORMING 20u + 1u

Moderne vreemde talen
     Frans & Engels
PAV

STEM-technieken

Levensbeschouwing

Burgerschap 
     & sociale vaardigheden

Artistieke vorming

Sport

nesturen
3

10

1

1
2

vlieguren

2
2

Mediawijs
Module LIFE:

         & Sport

2

* projectmatig werken

broeduren *
DIFFERENTIATIE 2u

BASISOPTIE 10u
groei-uren

Maatschappij

STEM-technieken

Keuze tussen:

        & welzijn

10
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met de schoolbus

met openbaar vervoer

De Moerbei heeft een eigen schoolbus met een vast busreglement. Men kan op vaste
haltes op- of afstappen waar er geen verbinding mogelijk is met het openbaar vervoer
naar school. De schoolbusabonnementen of rittenkaarten dienen vooraf betaald te
worden en stemmen verplicht overeen met de prijzen van een Buzzy Pazz van De Lijn.

met de fiets/bromfiets
Fietsroutekaarten zijn beschikbaar op het secretariaat.
We beschikken over een ruime overdekte fietsenberging.

Er zijn veilige oversteekplaatsen en door gemachtigd opzichters bewaakte
oversteekplaatsen.

te voet

Vlak aan de school is een halte van De Lijn met regelmatige verbindingen naar
Eksaarde - Lokeren, Wachtebeke - Zelzate, Stekene - Sint-Niklaas en Antwerpen-
Linkeroever. Boekjes met de regelingen zijn op school te verkrijgen of via de website
van De Lijn (www.delijn.be).
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contactgegevens
GO! middenschool De Moerbei
Hospicestraat 16
9180 Moerbeke-Waas
Tel.        09 346 82 04

Email info@moerbei.be
Website www.moerbei.be

inschrijvingen & inlichtingen
Tijdens het schooljaar
Elke werkdag tijdens de schooluren na telefonische afspraak. 

Tijdens de zomervakantie
Tot vrijdag 3 juli en vanaf maandag 17 augustus:
elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00
(uitgezonderd woensdagnamiddag)

Tot en met 31 augustus is fysiek inschrijven op de school niet mogelijk omwille
van de coronamaatregelen. Een aanvraag tot inschrijving kunt u doen via onze
website. Daarna wordt u gecontacteerd om de inschrijving digitaal te voltooien. 
Tussen 4 juli en 16 augustus is de school gesloten. In deze periode worden
geen aanvragen tot inschrijving behandeld.

Hervatting van de lessen
Op dinsdag 1 september 2020 van 8u25 tot 11u55. In de namiddag zijn de
leerlingen lesvrij.


