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Geachte mevrouw
Geachte heer
Op maandag 2 september begint het nieuwe schooljaar.
Wanneer verwachten we de leerlingen die eerste schooldag?




8.25 uur: alle leerlingen van het eerste jaar
9.30 uur: alle nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar
10.05 uur: alle andere leerlingen

De leerlingen van het eerste jaar en 2BVL ontvangen bij deze brief een aparte uitnodiging voor een onthaalavond. Daar
krijgen ze de nodige informatie over wat ze de eerste schooldag moeten meebrengen.
De andere leerlingen brengen op de eerste schooldag zeker het volgende mee: het ingevulde infoformulier (iedereen
krijgt dit mee bij het ophalen van de boeken op dinsdag 27 augustus), de schoolagenda, schrijfgerei, een cursusblok en
een mapje om brieven in op te bergen.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze school en vragen ook uw medewerking. Wij vragen u met aandrang
om de agenda wekelijks in te kijken en te ondertekenen. De leerkrachten zullen er indien nodig opmerkingen over de
(studie)houding van uw dochter of zoon in noteren.
Wij geloven in goede en duidelijke regels en afspraken. Zeker in het begin van het nieuwe schooljaar besteden we hier
veel aandacht aan. Ons volledige schoolreglement kunt u op onze website nalezen. Van onze leerlingen verwachten we
dat ze onze school en hun medeleerlingen op een goede manier vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de
schoolmuren.
We kijken samen met u en onze leerlingen uit naar de start van het nieuwe schooljaar!
A. Van Haverbeke
Directeur

INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020
Boeken en schoolgerei
 Op de onthaalavond (eerste jaar en 2BVL) of tijdens de eerste week van het schooljaar wordt meegedeeld welke
schriften, mappen … je nodig hebt. Je hoeft nu nog niets aan te kopen.
 Op dinsdag 27 augustus komen alle leerlingen hun boeken op school ophalen. Dat kan voor iedereen tussen 14 en
19 uur. De meeste boeken worden aangekocht, voor een aantal boeken (die op het einde van het schooljaar
teruggegeven worden) betaal je een huurprijs. Er kan enkel met Bancontact of Payconiq betaald worden.
 Klein materiaal (zoals een veiligheidsbril, een extra takenblok …) dat leerlingen in de loop van het schooljaar nodig
hebben, kan op school aangekocht worden en komt op de eerstvolgende schoolrekening.
 Schoolrekeningen (voor didactische uitstappen, toneelvoorstellingen …) worden drie keer per schooljaar (telkens
op het einde van het trimester) digitaal verstuurd, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om de rekening op papier te
krijgen. In dat geval wordt ze met de leerling meegegeven.
Gereedschap
 In sommige werkplaatsen krijg je het gereedschap in bruikleen. Zorg er goed voor! Gebroken of verloren gereedschap
moet je natuurlijk vergoeden.
 Alle leerlingen van het 3de jaar kregen op het oudercontact een lijst met aan te kopen gereedschap.
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Werkkleding, handboeken, schoolgerei, gereedschap
Werkkleding (verplicht voor alle leerlingen in labo, werkplaats ...)
 Stofjas: 35 euro
- voor de 1ste graad
- voor de 2de graad EM
- voor de 2de en 3de graad EI, ET ( of driedelig werkpak)
 Tweedelig werkpak (broek + vest): 61 euro
- voor de 2de graad MT en BM
- voor de 3de graad MT, EM en A
 Tweedelig werkpak (broek + lasjas): 78 euro
- voor de 3de graad LC
 Driedelig werkpak (broek + polo + sweater): 61 euro
- voor de 2de en 3de graad EI, ET (of stofjas)
- voor de 2de en 3de graad H en HT
Sportkleding: info in de eerste turnles. Een short kost 10 euro, een T-shirt 8 euro.
Veiligheidsschoenen (alle leerlingen van het 2de jaar, incl. IW, en alle leerlingen van de 2de en 3de graad behalve EE en IW)
 In de werkplaatsen is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Deze schoenen moeten minstens aan de NORM
EN 345 (type S3) beantwoorden. De schoenen kunnen om het even waar gekocht of via de school besteld worden.
Leerlingen die dat wensen kunnen op dinsdag 27 augustus, wanneer zij om hun boeken komen, veiligheidsschoenen
passen en bestellen op school (prijs: 25 euro). De schoenen worden betaald via de schoolrekening. Tijdens het
schooljaar kunnen geen schoenen meer besteld worden op school. Vanaf maandag 9 september moeten alle
leerlingen in de werkplaatsen gekeurde veiligheidsschoenen dragen.
 Leerlingen die hun veiligheidsschoenen willen verkopen of tweedehandsschoenen willen kopen kunnen zich melden
aan de stand tijdens de boekenverkoop op dinsdag 27 augustus. Verkoper en koper regelen de betaling onderling.
Einde lesdag en studie
1ste jaar
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15.40
15.40
12.00
15.40
15.40

2de jaar + 3de t.e.m. 7de jaar
bso en tso-technieken
16.30
16.30
12.00
15.40
15.40

3de t.e.m. 6de jaar
EE-EM-IW
16.30
16.30
12.00
16.30
15.40

Uitzonderingen:

Op woensdagnamiddag is er voor de leerlingen die bedrijfsbeheer volgen les van 12.30 tot 15.45 uur;

Leerlingen die de tweede module van bedrijfsbeheer volgen hebben op donderdag les tot 17.45 uur;
Wie les heeft tot 15.40 uur, kan in de busstudie blijven tot 16.30 uur, vanaf maandag 2 september. Vanaf maandag 9
september kunnen de leerlingen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.45 tot 17.45 uur op school studeren
in de avondstudie.
Maaltijden
 De leerlingen van de eerste en de tweede graad blijven op school eten. Alleen wie dicht bij de school woont, mag ’s
middags naar huis om te eten. Uitzonderlijk mag dat ook bij familie. De ouders doen in dit geval een schriftelijke
aanvraag, enkel via een formulier dat je bij je leerlingenbegeleider vraagt. De aanvraag wordt ondertekend door de
beide ouders en door het familielid. Enkel de leerlingenbegeleider of de directie kan toestemming verlenen. In de
stad eten mag niet! Wie op school eet, blijft de hele middag op school. De school kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor een leerling die tijdens de middagpauze met toestemming van een ouder de school verlaat.
 De leerlingen van de derde graad mogen de school tijdens de middagpauze verlaten als de ouders hiervoor
schriftelijk toestemming geven. De leerlingen krijgen hierover een aparte brief met meer uitleg.
Kosten
 Een warm middagmaal met soep en dessert kost 6 euro; zonder soep en dessert 5 euro.
 Soep of dessert apart kosten telkens 1 euro, een belegd broodje kost 3 euro.
 Alle maaltijden worden betaald met een betaalkaart. In de tweede helft van augustus krijgen alle nieuwe leerlingen
een betaalkaart en een brief met informatie. Hou er bij een overschrijving rekening mee dat het gestorte bedrag pas
na enkele werkdagen op de betaalkaart staat.

