
 

 

 

29-06-2016 

Schikkingen begin nieuw schooljaar – raming schoolkosten 2016-2017 

Geachte ouders 

Beste leerlingen 

Om de start op donderdag 1 september 2016 vlot te laten verlopen, stellen wij 

de volgende regeling voor de eerste schooldag voor: 

De ontvangst gebeurt in 4 "stappen": 

- 08.30 u: de leerlingen van het 3de jaar worden opgevangen op de speelplaats 

en worden naar het schoolrestaurant begeleid waar zij een ontbijt aangeboden 
krijgen. De directeur spreekt hen toe en overloopt met hen de leefregels van 

de school. Nadien begeleiden de klastitularissen de leerlingen naar het lokaal 
dat op dat uur voor hen voorzien is op het rooster. Vanaf 09.15 u vinden de 
lessen plaats volgens het lessenrooster. 

- 09.15 u: de leerlingen van het 4de jaar worden opgevangen op de speelplaats 

en worden naar de studiezaal begeleid. De directeur spreekt hen toe en 
overloopt met hen de leefregels van de school. Rond 09.45 u begeleiden de 

leerkrachten de leerlingen naar het lokaal dat op dat uur voor hen voorzien is 
op het rooster.  

- 10.15 u: de leerlingen van het 5de jaar worden opgevangen op de speelplaats 

en worden naar de studiezaal begeleid. De directeur spreekt hen toe en 
overloopt met hen de leefregels van de school. Rond 10.45 u begeleiden de 
leerkrachten de leerlingen naar het lokaal dat op dat uur voor hen voorzien is 

op het rooster.  

- 11.05 u: de leerlingen van het 6de en van het 7de jaar worden opgevangen 
op de speelplaats en worden naar de studiezaal begeleid. De directeur spreekt 

hen toe en overloopt met hen de leefregels van de school. Omstreeks 11.30 u 
begeleiden de leerkrachten de leerlingen naar het lokaal dat op dat uur voor 
hen voorzien is op het rooster.  

- 11.30 u: alle nieuwe leerlingen die niet in het 3de jaar zitten, worden naar 
de studiezaal begeleid. De directeur geeft bijkomende toelichting over de 
leefregels van de school.  

- 11.50 u: alle leerlingen verzamelen op de speelplaats en worden verdeeld in 4 

groepen. 

 Groep 1: de leerlingen die de school verlaten (pasjes zullen klaar liggen 

van de leerlingen die hun aanvraag reeds ingediend hebben en de 
goedkeuring hiervoor reeds gekregen hebben) worden begeleid door dhr 
Van Der Haegen; 

 Groep 2: de leerlingen die warm eten op school worden begeleid door 
mevr. Vandermeulen;  

 Groep 3: de leerlingen uit de 2e  graad die op school blijven en die 
boterhammen eten worden begeleid door mevrn De Galan en 
Ockerman; 

 Groep 4: de leerlingen uit de 3e  graad die op school blijven en die 
boterhammen eten worden begeleid door mevr. De Rijck. 
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Voor het verlaten van de school blijft volgende regeling van kracht: 

Alleen de minderjarige leerlingen van wie de woonplaats zich op een aanvaardbare 
afstand van de school bevindt (rekening houdend of de leerlingen te voet, met de 

fiets of met de bromfiets naar school komt) kunnen, mits schriftelijke toelating 
van de ouders, 's middags de school verlaten om thuis te eten. Alleen ouders van 
leerlingen die binnen de vastgelegde sector wonen, kunnen het formulier 

"toelating school verlaten" verkrijgen op school. Het formulier dient vóór 
1 september 2016, samen met een pasfoto, op school ingediend te worden.  

Meerderjarige leerlingen zijn burgerlijk aansprakelijk voor hun daden en beslissen 
zelf of zij al dan niet op school blijven, MAAR het is verboden om de 
middagpauzes door te brengen in drankgelegenheden. Ook zij dienen dus vóór 1 

september 2016 het formulier "toelating school verlaten" op school te bezorgen, 
samen met een pasfoto. Aan de ouders wordt gevraagd om het formulier voor 

akkoord te ondertekenen.  

Het aanvraagformulier kan tijdens de vakantieperiode, in juli tot en met 
dinsdag 5 juli en in augustus vanaf dinsdag 16 augustus 2016, afgehaald 

worden op school. 

Voorziene schoolkosten: 

ASO 

Huur boeken/werkboeken/kopieerkosten/schoolagenda/turntruitje: 

€ 200 

TSO 

Huur boeken/werkboeken/kopieerkosten/schoolagenda/persoonlijke 

beschermingsmiddelen/turntruitje: 

€ 175 

BSO 

Huur boeken/werkboeken/kopieerkosten/schoolagenda/persoonlijke 

beschermingsmiddelen/turntruitje: 

€ 125 

De boeken worden de eerste (of tweede) schooldag uitgedeeld aan de leerlingen. 
Bij het ophalen van de boeken wordt het geld cash betaald of wordt het geldig 

overschrijvingsbewijs (schoolrekening: BE180682-2539-3065) meegebracht. 
Uiteraard is er een spreiding van de kosten mogelijk. Gelieve hiervoor contact op 

te nemen met dhr Coppez, financieel verantwoordelijke.  

Breng een stevige zak of boekentas mee om de boeken in op te bergen.  

De kosten van labokledij zullen bij ontvangst geïnd worden. De aankoop van 

werk- en labokledij is verplicht door de preventiedienst.  
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De overige bijkomende kosten zijn:  

- De kostprijs voor een grafische rekenmachine in 3 ASO en TSO bedraagt 
ongeveer 100 euro. 

- Per klas worden er gemiddeld 2 didactische uitstappen voorzien die elk 
ongeveer 20 à 25 euro kosten. 

- Voor een aantal klassen wordt een GWP georganiseerd die gemiddeld 250 euro 

kost.  

Bij de niet-verplichte kosten worden ook de schoolreizen tijdens de 

vakantieperiodes gerekend. 

Prettige vakantie en tot op 1 september 2016. 

Met vriendelijke groet. 

Katrien De Schepper Sonny Van den Stockt Nico Van Coster 
Pedagogisch directeur Adjunct-directeur Directeur 

 


