Knokke-Heist, juni 2022
Beste ouder
Beste leerling(e) van het tweede jaar
Het huidige schooljaar loopt op z’n einde en we hebben een mooie zomervakantie in het
vooruitzicht, waarvan we met volle teugen zullen genieten.
Toch kijken we al vooruit naar het komende schooljaar 2022-2023. Met deze brief geven
we al belangrijke informatie mee voor de opstart van het nieuwe schooljaar.
•

START

Alle leerlingen van het tweede jaar worden op donderdag 1 september tegen 9.00 uur
op school verwacht (ingang langs de Majoor Vandammestraat).
Vanaf 30 augustus zal de klas van uw zoon/dochter op Smartschool gepubliceerd worden.
Daarnaast zullen alle klaslijsten ook uithangen op 1 september.
Elke leerling en alle ouders behouden hun Smartschoolgegevens van in het eerste jaar.
Elke ouder van nieuwe leerlingen in het tweede jaar ontvangt de inloggegevens van
Smartschool via hun zoon of dochter. Dit digitale schoolplatform is een belangrijke tool
voor informatie en communicatie tussen de leerlingen, de ouders en de school. Bij
problemen met inloggen neemt u contact op met de school.
•

BOEKEN/BENODIGDHEDEN

Alle hand- en werkboeken en atlas worden online besteld (vanaf
21 juni 2022) en betaald via Studieshop.be. Na het plaatsen van
een bestelling eind juni/begin juli worden de boeken op tijd aan
huis geleverd. Bestel zeker voor 15 juli. Alle info vindt u op
www.studieshop.be
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Daarnaast vragen we ook een aantal benodigdheden:
Artikel

Vak

Aantal

Plastiek doorzichtige insteekmapjes A4-formaat

Algemeen gebruik

50

Kladschrift

Algemeen gebruik

1

Cursusblok commercieel geruit

Algemeen gebruik

1

Vierkleurenbalpen

Algemeen gebruik

1

Fijn schrijfpotlood en enkele kleurpotloden

Algemeen gebruik

1

Gum, slijper en schaar

Algemeen gebruik

1

Markeerstiften

Algemeen gebruik

4

Blancoroller

Algemeen gebruik

1

Oortjes voor iPad of PC

Algemeen gebruik

1

Schrijfgerei

Algemeen gebruik

Cursusblok geruit 1 cm op 1 cm

Wiskunde

1

Geodriehoek en passer

Wiskunde

1

Nette sportschoenen ZONDER zwarte zolen

LO

1

Donkerblauw of zwart sportbroekje

LO

1

Ringmap A4-formaat (zachte kaft, twee ringen)

Verschillende vakken

5

Ren niet meteen naar de winkel. Je hebt vast nog héél wat bruikbaar gerei van vorig jaar!
Gelieve je spullen steeds te naamtekenen. De stapel met verloren en achtergelaten
voorwerpen is altijd aanzienlijk groot.
•

DAGINDELING

De lessen worden gegeven van 8.25u. tot 12u. in de voormiddag en van 13.00u. tot 15.45u.
in de namiddag.
Leerlingen die op school blijven eten, kunnen er een versbereide, warme maaltijd
gebruiken (€ 5) of hun lunchpakket meebrengen. Het bestellen van een broodje en/of de
bestellingen van een warme maaltijd zullen vanaf volgend schooljaar online gebeuren via
een app. Ook de betaling hiervan zal online gebeuren. Leerlingen die hun lunchpakket
meebrengen, maken daarvoor gebruik van een brooddoos waarop hun naam en klas
vermeld staan. Er wordt geen folie gebruikt.
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•

BANKKAART

Maaltijden, drankjetons, aankoop van Oxfam-producten, extra schoolmateriaal… zullen
elektronisch betaald kunnen worden.
Op SiBe betalen de leerlingen met een elektronische bankkaart. Het openen van een
jongerenrekening met een daaraan gekoppelde bankkaart is vrij te kiezen door de
ouder/leerling.
Dit biedt zowel voor de leerlingen als voor de school tal van voordelen: geen grote
bedragen meer op zak, geen zorgen rond wisselgeld, tijdswinst en het is veilig!
Binnen het vak Mens en Samenleving werken leerlingen in het eerste jaar aan financiële
competenties. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze een budget kunnen beheren en welke
betaalmiddelen er bestaan. De bankkaart en het (veilig) gebruik ervan worden hier
geïntroduceerd en toegelicht! De lessen in dit vak zijn bovendien een ideale voorbereiding
op het vak economie dat in bepaalde basisopties van het tweede jaar wordt aangeboden.
Hier krijgen leerlingen via een activerende aanpak nog meer inzicht in de economische
realiteit.

•

ENKELE AFSPRAKEN

Degelijke, stevige en stabiele schoenen zijn verplicht. Sportschoenen worden alleen
gedragen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en/of sportactiviteiten. Zorg ook voor
sportschoenen die geen markeringen achterlaten op de vloer. Sneakers zijn wel toegelaten.
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/rugzak behoort ook tot de normale
uitrusting van onze leerlingen. De schooltas moet de hand- en werkboeken en de iPad 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.
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Intussen danken wij u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen wij u en uw kind
zonnige vakantiedagen.
Met hartelijke groeten
Philip Curvers
Directeur
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