Knokke-Heist, 17 augustus 2020
Beste ouder
Over twee weken start uw zoon of dochter in het eerste jaar van het secundair onderwijs.
Het wordt een hele verandering! Om ervoor te zorgen dat de opvoeding én het onderwijs
vanaf de eerste dag de beste kansen krijgen, bezorgen wij u vandaag al enkele nuttige
inlichtingen.
Op donderdag 27 augustus wordt u tussen 18.00u. en 20.00u. samen met uw kind op
school verwacht om kennis te maken met de klassenleerkracht en om de eerste afspraken
te maken. Tijdens deze kennismaking houden we rekening met alle voorschriften omtrent
Covid 19 en worden de ouders, verspreid over deze twee uur, ontvangen. Elke ouder
ontvangt ook op 27 augustus de inloggegevens van Smartschool. Na de kennismaking kunt
u zich eventueel, onder begeleiding van een leerkracht, inloggen op Smartschool. Dit
digitale schoolplatform is een belangrijke tool voor informatie en communicatie tussen de
leerlingen, de ouders en de school.
Alle leerlingen van het 1ste jaar worden op dinsdag 1 september tegen 8.20 uur op school
verwacht (ingang langs de ‘Majoor Vandammestraat’).
Uw kind brengt voor de eerste schooldag enkel schrijfgerei, een kladblok en een cursusblok
mee.
Dagindeling
De lessen worden gegeven van 8.25u. tot 12u. in de voormiddag en van 13.00u. tot 15.45u.
in de namiddag.
Indien de coronamaatregelen het toelaten, is er studiegelegenheid van 15.55u. tot 17.00u.
Het is dus nog niet duidelijk wanneer de avondstudie kan starten. Ondertussen gebeurt de
inschrijving voor de avondstudie via een invulblad dat u bij het begin van het schooljaar zult
krijgen.
Voor de leerlingen die op school blijven eten en/of die avondstudie volgen, wordt enkel
een uitzondering toegestaan om de school te verlaten na voorafgaande schriftelijke
aanvraag door de ouders.
Leerlingen die tussen de middag op school blijven eten, kunnen er een versbereide, warme
maaltijd gebruiken (€ 6,00) of hun lunchpakket meebrengen. Op donderdag kunnen ze een
broodje bestellen voor de vrijdag. Een drankje of soep wordt op school gekocht voor 1 euro.
Maaltijden, drankjes en soep worden op vooraf meegedeelde tijdstippen verkocht.
Alle betalingen gebeuren vanaf het schooljaar 2020-2021 met een “persoonlijke”
bankkaart (Info volgt).
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Leerlingen die hun lunchpakket meebrengen, maken daarvoor gebruik van een brooddoos
waarop hun naam vermeld staat. Er wordt geen folie gebruikt.
Voor het ‘individueel dossier’ van uw zoon/dochter vragen wij u hem/haar op dinsdag 1
september het volgende naar school mee te geven (in gesloten omslag met naam en
voornaam erop vermeld):
-

baso-fiche (indien nog niet ingediend)
het originele getuigschrift van basisonderwijs
een kopie (voor- en keerzijde) van de (voorlopige) identiteitskaart (De
identiteitskaart wordt in de eerste week van het schooljaar ook nog eens ingelezen.)
een kopie van het laatste rapport van het 6e leerjaar (niet verplicht)

Tenslotte nog uw bijzondere aandacht voor het volgende:
Wat de kledij betreft:
- degelijk, stevig en stabiel schoeisel is verplicht (Sportschoenen worden alleen gedragen
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en/of sportactiviteiten. Teenslippers
beschouwen we als strandkledij.)
- hoewel uniforme kledij niet verplicht is, dringen wij erop aan dat uw kind net en
voornaam gekleed en verzorgd naar school komt.
- Een degelijke, stevige en waterdichte schooltas behoort ook tot de normale uitrusting
van onze leerlingen. De schooltas moet de hand- en werkboeken goed beschermen.
Om slenteren en het maken van allerlei omwegen op de weg van en naar school/thuis te
voorkomen, vragen wij u uw kind niet vroeger naar school te laten vertrekken dan nodig.
De schoolpoort gaat ’s morgens om 8.00 uur en ’s middags om 12.45 uur open. De
terugweg verloopt langs de kortste en veiligste weg (Schoolverzekering bij ongevallen!). De
leerlingen
gaan
na
schooltijd
altijd
onmiddellijk
naar
huis.
Alle bovenstaande afspraken gelden onder de huidige Covid 19-maatregelen. Bij
veranderingen wordt u zo spoedig mogelijk via de website en Facebook van de school op
de hoogte gesteld.
Intussen danken wij u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen wij u en uw kind
nog zonnige vakantiedagen.
Met hartelijke groeten
Philip Curvers, directeur
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