SCHOOLBENODIGDHEDEN
 TWEEDEHANDSBOEKENMARKT
De tweedehandsboekenmarkt vindt plaats op vrijdag 28 juni in de refter tussen 9.00 u. en 11.00 u.
Door de nieuwe leerplannen kunnen de leerlingen van her eerste jaar geen tweedehandsboeken
kopen.
 AANKOOP VAN NIEUWE HANDBOEKEN
Om de aankoop van handboeken vlot te laten verlopen heeft je school voor volgend schooljaar
afspraken gemaakt met Standaard Boekhandel. Voor het nieuwe schooljaar kan je handboeken
online bestellen en dit vanaf 29 juni 2019.

Registratie leerlingenaccount Standaard Boekhandel schoolboekenservice
Zie brochure ‘aan de slag met ‘Standaard Boekhandel Pakketservice’ documenten
De brochure ‘aan de slag met Standaard Boekhandel Pakketservice’ kan u op de
website van de school raadplegen.
Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com
Schoolcode: 7GGcP3rpjJQHFWm

 AANKOOP VAN SCHOOLBENODIGDHEDEN
De aankoop van de schoolbenodigdheden (turnkledij, busabonnement, abonnement warme
maaltijden, rekentoestel, officieel papier en blokfluit) zal in de refter plaats hebben op donderdag
29 augustus tussen 13.30 u. en 19.00 u.
U betaalt contant of met bancontact. Betalen met een kredietkaart is niet mogelijk!
De kostenraming voor volgend schooljaar kan u terugvinden op de site van de school.

SMARTSCHOOL EN PLANAGENDA
We gebruiken het digitaal leerplatform Smartschool.
Begin september krijgt uw zoon/dochter een gebruikersnaam, het nodige paswoord en veel uitleg.
Aan dit account zijn er telkens twee co-accounts (moeder en vader) gekoppeld. Via Smartschool
kan u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers van de school. Er is ook een digitale
agenda aan verbonden waardoor u ook de toetsen/taken/opdrachten en lessen kan volgen. Meer
info over de werkwijze alsook de codes voor de twee co-accounts zal u op de infoavond ontvangen.
Naast de digitale agenda heeft elke leerling ook een planagenda.
Het is de bedoeling dat ze leren plannen in deze planagenda. Meer info over de werkwijze krijgen
de eerstejaars begin september.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
 HET SECRETARIAAT (tijdens de vakantie)
U kan terecht bij de “leerkracht van wacht” tot zaterdag 6 juli en vanaf 19 augustus. Noteer dat de
school gesloten is vanaf 9 juli tot en met 18 augustus.
Inschrijvingen en wachtdienst :
- van 28 juni tot en met 6 juli : op weekdagen van 09.00 u. tot 19.00 u.
op zaterdagen van 10.00 u. tot 15.00 u.
!!! uitgezonderd op vrijdag 28 juni van 12.00 u. tot 19.00 u.
- van 19 augustus tot 24 augustus : op weekdagen en zaterdagen van 10.00 u. tot 15.00 u.
- van 26 augustus tot 30 augustus : van 08.30 u. tot 15.30 u.

 LEERLINGENVERVOER EN BUSABONNEMENTEN
➢ Uurregeling openbaar vervoer
Wat het openbaar vervoer betreft, kan u de uurregeling bekomen in de lijnwinkel of raadplegen op
de website van De Lijn, MIVB of STIP. Om een busabonnement van ‘De Lijn’ aan te vragen kunt u
surfen naar www.delijn.be of www.buzzy.be of kan u zich wenden tot de lijnwinkel (station Leuven).
De formulieren voor een tramabonnement kunt u aanvragen op de diensten van de maatschappij
(MIVB of STIP).
➢ Eigen leerlingenvervoer – bussen Veronica Cars.
Wie een abonnement wenst voor ons eigen leerlingenvervoer (de bussen Veronica-Cars) haalt een
aanvraagformulier af op het secretariaat vóór het einde van het schooljaar of tijdens de
inschrijvingsuren tijdens de vakantie en bezorgt het ons terug liefst vóór 26 augustus. Vanaf dit
schooljaar werken we alleen met een jaarabonnement aan € 350. (Tijdens de examenperiode zullen
de bussen niet rijden.) Het abonnement wordt afgehaald op donderdag 29 augustus tussen 13.30
u. en 19.00 u. en kan contant of met bancontact betaald worden. De uurregeling van de
schoolbussen zal bij het afhalen van het abonnement bekend gemaakt worden.
Wie het busabonnement niet heeft afgehaald, wordt niet toegelaten op de bus!

 Leerlingenkaart
Alle leerlingen zullen in de loop van de maand september een leerlingenkaart ontvangen waarop
vermeld staat of je tijdens de middagpauze de school mag verlaten, de nummer van je
opbergkastje en of je een busabonnement hebt. Het is de bedoeling dit kaartje altijd bij je te hebben.
Soms kan je hiermee ook korting krijgen in de bioscoop e.d.

 WARME MAALTIJDEN
De school biedt warme maaltijden (€ 4.00 ) en soep (€ 0.50) aan die op school geleverd worden.
Een warme maaltijd bestaat uit een hoofdschotel en een dessert. Hiervoor wordt enkel met
abonnementen per trimester gewerkt. Elke dag wordt er een vegetarische maaltijd voorzien. Men
kan ook een abonnement nemen voor soep. Noteer dat op woensdag geen warme maaltijden
voorzien zijn.
Op donderdag 30 augustus kan men zich al een abonnement warme maaltijd en/of soep
aanschaffen van september t/m oktober.
Daarenboven worden vanaf vrijdag 6 september ook elke vrijdag belegde broodjes aan
€ 3 aangeboden. De bestelling gebeurt door op dinsdagmiddag een bonnetje te kopen in de
refter.

❖ TURNKLEDIJ
De school schrijft een vast uniform voor bestaande uit een witte shirt (met embleem van de school)
en een zwarte broek. Het “witte shirt” dient aangekocht te worden op het college. De aankoop kan
gebeuren op 29 augustus in de refter tussen 13.30 u. en 19.00 u..
Prijzen:

* witte shirt: maten S, M , L, XL en XXL

€ 12,00

* korte broeken: alle maten

€ 10,00

In de eerste graad maakt zwemmen deel uit van het vak LO. Shorts en bikini’s zijn niet toegelaten in
het zwembad. Een badmuts is verplicht. Deze wordt door de leerlingen op school aangekocht zodat
elke leerling van onze school dezelfde kleur heeft (herkenbaarheid in het zwembad).
Voorzie deze kledij meteen van de naam van uw zoon/dochter.

❖ OPBERGKASTJES
Voor leerlingen die dit wensen, biedt de school opbergkastjes aan. Deze kastjes worden per
schooljaar verhuurd voor € 17.50. Iedereen zorgt zelf voor een hangslot. Voor alle leerlingen van het
eerste, tweede en derde jaar voorzien we een kastje. Wanneer jullie hiervan geen gebruik wensen
te maken gelieve dit vóór 6 september te melden in lokaal K 103. Daarna kunnen de leerlingen van
het vierde, vijfde en zesde jaar een kastje huren zolang er nog beschikbaar zijn.

❖ KOMEN EN GAAN NAAR/VAN HET COLLEGE
➢ De leerlingen die per fiets, via Tervuren-dorp komen, rijden naar het college langs de
Hertogweg en de Liskensstraat en keren langs dezelfde weg terug. De politie dringt
er op aan de Oppemstraat te mijden in beide richtingen. Wij vragen wel aandacht
voor het gevaarlijk kruispunt van Hertogweg, Oppemstraat en Tervurenlaan.
Oversteken via het fietspad!
➢ Wie met de schoolbus komt (De Lijn of Veronica Cars) stapt af aan de school en
neemt ook aan de school de bus om naar huis te gaan. Andere trajecten worden
door de schoolverzekering niet gedekt !
P.S. De parking op het grondgebied van de school is exclusief voorbehouden voor het personeel
van de school. De ruimte voor het kloostergebouw is een privé-parking! Wij vragen dringend dat
noch leerlingen noch ouders, wanneer zij hun kinderen komen afhalen, hiervan gebruik maken.

DE VRIJE DAGEN VAN HET SCHOOLJAAR 2019-2020.
-

woensdag 9 oktober : pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)
vrijdag 18 oktober : vrije dag
maandag 11 november : Wapenstilstand : vrijaf
maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november: allerheiligenvakantie
maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari: kerstvakantie
vrijdag 31 januari : vrijaf
maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari : krokusvakantie
maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april: paasvakantie
vrijdag 1 mei : vrijaf (dag van de arbeid)
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei : O.-H.-Hemelvaart
maandag 1 juni: pinkstermaandag
dinsdag 30 juni: einde schooljaar

R. Vanderstappen
Directie

