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Kapellen, 1 juli 2021

Uitnodiging 1 september 2021

Beste ouders
Beste leerling
Jullie schooltijd in de basisschool is afgelopen. Na een welverdiende vakantie start voor jullie een
nieuw avontuur: het eerste middelbaar. Om de spanning niet te hoog te laten oplopen geven we hier
alvast antwoord op de meest voorkomende vragen.
Hoe verloopt de eerste schooldag?
We verzamelen om 09.10 uur op de speelplaats. Jullie gebruiken de ingang aan Streepstraat 16
(groene schoolpoort). Bij het belsignaal om 09.10 uur gaan jullie samen met de leerkrachten naar
de refter waar de directie jullie verwelkomt. Nadien worden jullie in klassen ingedeeld en gaan
jullie met je eigen titularis aan de slag. Jullie leren mekaar en de school beter kennen aan de
hand van verschillende activiteiten. De school eindigt om 11.55 uur.
Wat moeten jullie meebrengen?
Jullie vinden bij deze brief een lijst met schoolbenodigdheden. Zo kunnen jullie in alle rust de
schoolinkopen plannen. Het is niet de bedoeling dat je alle aangekochte benodigdheden op de
eerste schooldag meebrengt. Breng ze mee naar de eerste les van elk vak.
Iedereen brengt wel een degelijke boekentas met schrijfgerief mee.
Wanneer ontmoeten de ouders de leerkrachten?
De school organiseert een kennismakingsavond op dinsdag 14 september. Wij ontvangen de
ouders om 18.30 uur in de turnzaal voor een praktische kennismaking met de school en de
leraren. Als dit niet kan doorgaan o.w.v. Coronamaatregelen brengen wij jullie op de hoogte en
proberen wij jullie op een andere manier te verwelkomen.
Wanneer moet het boekengeld betaald worden?
Uitleg over de schoolfacturatie wordt gegeven op de infoavond.
Wanneer moeten we het getuigschrift basisonderwijs afgeven?
Het getuigschrift basisonderwijs moet niet meer afgegeven worden op de nieuwe secundaire
school.
Wij vragen wel de BASO-fiche af te geven op het secretariaat voor 1 september.
Tot slot willen we je aanmoedigen om de weg naar school al eens in te oefenen.
Probeer de veiligste weg naar school op voorhand uit en meet ook de tijd die je hiervoor nodig hebt.
Wanneer je met het openbaar vervoer komt, raadpleeg dan de meest recente uurregeling.
Wij kijken er alvast naar uit om jullie op 1 september te mogen verwelkomen!
Vriendelijke groeten
Het schoolteam

Bijlage: lijst schoolbenodigdheden
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Schoolbenodigdheden 1ste jaar
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
ICT
Natuurwetenschappen
Nederlands
Latijn
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
en sportief project

Muzische vorming en
artistiek project
Taalatelier
Techniek
WetenschappenPLUS
Wiskunde

A4-ringmap (2 ringen)*
A4-ringmap (2 ringen)*, 2 plastic insteekhoezen
A4-ringmap (2 ringen)*
A4-ringmap (2 ringen)*, 3 plastic insteekhoezen
Geen map nodig.
A4-ringmap (2 ringen)*
A4-ringmap type classeur (2 ringen)*, A4-ringmap (2 ringen), 15
plastic insteekhoezen
A4-ringmap (2 ringen)*
bestekmap, 10 plastic insteekhoezen, 10 lijntjesbladen
-zwarte of donkerblauwe short / sportbroek bij koude
temperaturen, 2 paar sportschoenen (1 paar binnen- en 1 paar
buitensportschoenen), rekkertje voor leerlingen met lang haar
-meisjes: badpak of sportbikini, zwembril
-jongens: aanspannende zwembroek boven de knie, zwembril
MO: A4-ringmap* of bestekmap
PO + Art.: bestekmap, 10 plastic insteekhoezen, andere
benodigdheden worden door de school aangekocht en verrekend
A4-ringmap (2 ringen)*
bestekmap, 2 plastic insteekhoezen
A4-ringmap (2 ringen)*
A4-ringmap type classeur om thuis alle modules te bewaren,
geodriehoek, passer, Texas instruments TI30XB

*Je kan ervoor kiezen om een aantal vakken samen in één A4-ringmap te steken. Denk daarbij wel
aan je rug: Het is niet de bedoeling dat je elke dag van de week al je cursussen mee naar school
brengt.

Algemeen (dit moet altijd in je boekentas zitten):
 pen, reservepen, potlood, reservepotlood, slijper, gom
 markeerstiften: roze, groen, geel
 kleurpotloden: 5-tal basiskleuren
 lat
 rekenmachine
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Schoolbenodigdheden eerste jaar in beeld

Bestekmap

A4-ringmap type classeur

Insteekhoezen

Tussenbladen

Ringschrift

Cursusblok A4

Opmerking:
In de boodschappenlijst worden alle vakken opgesomd. Sommige vakken zijn echter
keuzevakken. Hou bij de aankoop dus rekening met je keuzevakken. De lijst is aan kleine
wijzigingen onderhevig bij onvoorziene personeelsveranderingen.
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