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Beste ouders en leerling
We danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt door uw zoon of dochter aan ons toe te
vertrouwen. We willen u met deze brief op de hoogte stellen van enkele praktische schikkingen om het
nieuwe schooljaar te starten.

1

SCHOOLBOEKEN

We werken voor de boeken samen met Studieshop.be.
Op hun website huur/koop je de nodige schoolboeken. Je kan vanaf 20 juni je bestelling plaatsen via je
computer thuis of op school. De boeken worden rechtstreeks aan Studieshop.be betaald, dus niet aan de
school.
Op de schoolrekening komen enkel de kopieën, onkosten, … maar geen boeken. Het boekenpakket wordt
wel geleverd en afgehaald op school, samen met je gym‐shirt en eventueel kookschort.

Stap 1:
‐ Je bestelde reeds je boeken en kreeg binnen de 48 uur een orderbevestiging op het door jou opgegeven
e‐mailadres. Dan is alles in orde.
‐ Ofwel bestel je zo snel mogelijk de boeken via de website www.studieshop.be.
Alles wijst zichzelf. Je kan hiervoor gebruik maken van de computers op het oudercontact en hier op school
je bestelling plaatsen. Let op! Je brengt je eigen bankkaart en bankkaartlezer mee naar school om je
boeken te betalen. We zijn in de buurt om je te helpen.
‐ Je kan ook rustig thuis je bestelling plaatsen en gebruik maken van de folder als leidraad.
Heb je toch problemen, bekijk dan de handleiding op onze website olvtd.be of neem contact op met de
school 050 55 96 20. Let wel, we zijn gesloten van 9 juli tot en met 15 augustus.
Stel dit niet uit! Bestel je boeken vóór 9 juli want zo vermijd je dat je zonder boeken zit op 3 september!

Stap 2:
Studieshop.be zorgt dat de bestelling naar onze school wordt gebracht.

Stap 3:
Je komt het boekenpakket op onze school afhalen op maandag 27 augustus tussen 9.30 en 12 uur.
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen stellen we volgende regeling voor:
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur

2de jaar B decoratie ‐ verzorging ‐ voeding
3de jaar sociale en technische wetenschappen + 3de jaar verzorging ‐ voeding
4de jaar sociale en technische wetenschappen + 4de jaar verzorging ‐ voeding
5de jaar sociale en technische wetenschappen + 5de jaar verzorging
6de jaar sociale en technische wetenschappen + 6de jaar verzorging
7de jaar kinderzorg + 7de jaar thuis‐ en bejaardenzorg/zorgkundige

Mocht u door onvoorziene omstandigheden belet zijn, dan kunt u ons bellen om een andere afspraak te
maken.
In de loop van de maand mei ontvangt u de afrekening van de schoolrekening van uw zoon of dochter.
Mogen we u vragen om bij het afhalen van de boeken €50,00
te betalen als voorschot op de schoolrekening.
Let op, er is geen bancontact!
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KLEDIJ LICHAMELIJKE OPVOEDING EN PRAKTIJKLESSEN

Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen een T‐shirt met het logo van de school en een zwart of
donkerblauw turnbroekje.
Tijdens de praktijklessen voeding dragen de leerlingen een keukenschort met het logo van de school.
T‐shirt (€10) en schort (€10) zijn te koop tijdens de boekenafhaling.
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MIDDAGPAS

Wij verwachten dat onze leerlingen ofwel thuis ofwel op school eten. ’s Middags blijven de leerlingen die
niet over een middagpas beschikken op school. Ouders kunnen een middagpas aanvragen voor hun zoon of
dochter. Het formulier met deze en eventueel andere toelatingen wordt met de boeken meegegeven.
De middagpas wordt altijd getoond bij het verlaten van de school. Als de school vaststelt dat leerlingen met
toestemming om de school over de middag te verlaten, op straat rondslenteren, in portieken zitten, vuilnis
zomaar achterlaten, kan de middagpas tijdelijk en bij herhaling definitief ingehouden worden.
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INDELING VAN DE SCHOOLDAG

‐ De schoolpoort (Kerkstraat 1) gaat elke morgen om 8 uur open. Er is toezicht voorzien.
‐ De leerlingen zijn tegen 8.28 uur op de speelplaats aanwezig.
‐ De lessen gaan van 8.30 tot 12.05 uur door.
‐ De schoolpoort gaat ’s middags om 12.45 uur open.
‐ Alle leerlingen zijn op school om 12.58 uur.
‐ De lessen gaan door van 13 tot 15.45 of 16.35 uur (zie lessenrooster van de klas).
‐ Op woensdagnamiddag zijn de leerlingen vrij.
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CONTACT

Wij zullen ons inzetten om niet alleen degelijk onderwijs te geven, maar om samen met u mee te werken
aan de opvoeding. U kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met de school – dat kan via telefoon
050 55 96 20 of via mail (heist@olvtd.be). Voor een persoonlijk gesprek vragen we u om eerst telefonisch
een afspraak te maken.
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DE EERSTE SCHOOLDAG

Beste leerling
Jij bent nieuw. We willen dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school daarom verwachten we je op
maandag 3 september om 8.30 uur op school (ingang Kerkstraat 1) voor een kennismaking en een
rondleiding. Nadien volgt een ontmoeting met je nieuwe klasgenoten en coach en start de lesdag.

Jij zat vorig jaar bij ons op school. Dan weten we zeker dat jij je nieuwe klasgenoten hartelijk zult
ontvangen.
We spreken af op maandag 3 september om 9.15 uur om het nieuwe schooljaar met goede voornemens en
vol moed te beginnen.
We wensen iedereen ondertussen een deugddoende vakantie.
Met vriendelijke groeten vanwege het hele schoolteam

P. Curvers
Directeur

