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MAANDKALENDER SEPTEMBER 2019
Beste ouders en leerlingen
Van harte welkom (opnieuw) op school! Dit is de eerste maandkalender van het nieuwe schooljaar. De
volgende maandbrieven worden u per mail verstuurd. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox
regelmatig te raadplegen. Leerlingen ontvangen de maandkalender ook via smartschool.
Zaterdag 31.08

09:00

Maandag 02.09

14:00
08:25

09:00

12:00

Donderdag 05.09
Maandag 09.09
Vrijdag 13.09
Dinsdag 24.09
Donderdag 26.09

13:05
16:40
08:25
19:00
08:25
08:25
19:00
19:00

Afhalen van leerboeken, laptop, basispakket en passen van turn- en
werkkledij voor eerste leerjaren van 9 tot 12 uur.
Gelieve zoals reeds vermeld volgende documenten mee te brengen,
indien nog niet binnengebracht:
- een kopie van het getuigschrift basisonderwijs
- een kopie van het eindrapport van vorig schooljaar
- een kopie van beide zijden van de identiteitskaart
- de basofiche van het basisonderwijs
- bijlage invulblad
- indien van toepassing : inlichtingenfiche(s) (leer-, gedrags- en/of
gezondheidsproblemen)
Afhalen van laptop voor 4IW, 4EE, 4EM, 4BHK en 5BSO van 14 tot 16 uur
Aanvang van het schooljaar
Onthaal van de nieuwe leerlingen eerstejaars (zie aparte richtlijnen)
Onthaal van de nieuwe leerlingen niet-eerstejaars
Herinschrijving van de leerlingen in de overgangsjaren
Klassikaal ophalen bijlage invulblad en in alfabetische volgorde
binnenbrengen op het leerlingensecretariaat. De agenda’s en het
lessenrooster worden meegegeven.
Klassikaal ophalen van de hand- en invulboeken in de studiezaal, te
beginnen met 2IW. Klassen worden verwittigd wanneer ze aan de beurt
zijn.
Middagpauze. Schoolrestaurant (niet voor leerlingen van het eerste jaar,
zie aparte richtlijnen). Gebruik van knapzak in de eetzaal.
Uitdelen aanvraagformulieren abonnement voor schoolbus
Einde van de schooldag voor alle leerlingen
Passen turn- en werkkledij overgangsjaren
Ouderavond 1ste jaren + alle nieuwe leerlingen
Schoolfotografie
Sportdag
Infoavond De uitdaging voor alle 5de jaren
Infoavond eindejaarsreis 6BSO

De sportdag is een jaarlijkse activiteit waaraan elke leerling en leerkracht deelneemt. Om alle
misverstanden te vermijden werd een sluitende financiële regeling getroffen. De kosten worden
zo miniem mogelijk gehouden.
Deelname = de gevraagde prijs naargelang de activiteit.
Geen deelname met doktersattest de dag zelf = halve prijs.
Geen deelname met dokterattest van minimum 3 schooldagen = geen bijdrage.
Geen deelname wegens trein- of busstaking = geen bijdrage.
Geen deelname met attest door de ouders zelf geschreven = volledige bijdrage.
Onwettig afwezig = volledige bijdrage + strafstudie
M.a.w. onze school is een sportieve school die zijn sportdag ten volle aanbeveelt aan alle
leerlingen.

