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Betreft: Nieuwsbrief 1 – Organisatie start schooljaar 

 

Geachte ouder 

Beste leerling(e) 

 

De vakantie loopt op zijn einde en de start van het nieuwe schooljaar komt nu 

snel dichterbij.  

 

Na een schooljaar met mondmaskers, social distancing, handgel en 

afstandsonderwijs is het verlangen groot om het komende schooljaar zo 

normaal mogelijk te kunnen organiseren.  

We blijven uiteraard waakzaam om alles veilig te laten verlopen en kijken er 

alvast erg naar uit om uw zoon of dochter te verwelkomen op woensdag 1 

september. 

 

In deze eerste nieuwsbrief formuleren we antwoorden op verschillende vragen.  

Op deze manier willen we jullie voldoende informeren om het nieuwe schooljaar 

vlot te starten.   

Aarzel niet om contact op te nemen indien u vragen of bemerkingen hebt. 

We staan u graag te woord. 

We danken u alvast oprecht voor het vertrouwen in ons VTI en kijken uit naar 

een fijne en succesvolle samenwerking. 

We wensen uw zoon of dochter dan ook een zorgeloos schooljaar vol 

leergierigheid, vriendschap, creativiteit, fun, verbondenheid,  

boeiende projecten, technische ‘hoogstandjes’ en meer van dat!  

 

 

 

Fijne groeten 

Personeel en directie 

 

  



 

De eerste schooldag – woensdag 1 september 

 

Op woensdag 1 september wordt iedereen terug op school verwacht en  

geldt de volgende regeling : 

Eerstejaars: aanwezig op school tegen 8.20 uur. 

Nieuwe leerlingen (niet eerstejaars):  

aanwezig op school tegen 8.20 uur voor het onthaal. 

De overige leerlingen:  aanwezig op school tegen 9.15 uur. 

De fietsers komen binnen via het fietspad achter de school en maken gebruik 

van de fietsenstalling onder de sporthal.  

Iedereen plaatst de fiets in de aangegeven rij. Bromfietsers gebruiken de 

parkeerruimte aan de sporthal achteraan de school.  

Voetgangers gebruiken de hoofdingang. 

De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur. 

Boeken – kledij  

Er wordt geen boekenafhaling georganiseerd. 

De bestelde en geleverde schoolboeken zullen op 1 september worden bedeeld. 

Breng hiervoor een extra grote rugzak of grote stevige tas mee. 

Breng ook schrijfgerief, een cursusblok en (flappen)map mee om documenten in 

te steken. 

Het afhalen van de gereedschappen en kledij gebeurt samen met de klasgroep in 

de eerste en/of tweede week van september. 

 

Laptop in de klas - locker 

 

- De leerlingen van het tweede jaar brengen hun laptop + pen mee naar school 

vanaf 1 september en zorgen er voor dat de batterij 100% is opgeladen. 

- In het kader van de Digisprong voorziet onze school een laptop + pen in 

bruikleen voor alle leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar.  

   - De nieuwe leerlingen van het tweede jaar ontvangen deze zo snel als  

     mogelijk. 

   - De leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar ontvangen deze in de  

     loop van de maand september. 

- De leerlingen van de eerste graad zullen op 1 september beschikken over hun 

locker en slot. 

- De overige leerlingen (verplicht voor 3de en 5de jaren) ontvangen via hun 

leerlingenbegeleider de sleutel van hun locker op 1 september. 

Middagmaal op school 

 

- Vanaf donderdag 2 september bieden we warme maaltijden of broodjes aan. 

De leerlingen kunnen ook hun middaglunch meebrengen naar school en er kan 

soep gekocht worden. Er is gratis drinkwater beschikbaar. 

- De prijslijst is beschikbaar via Smartschool en het weekmenu kan u raadplegen 

via Smartschool en onze website. 



 

- Betalen in het schoolrestaurant gebeurt met een betaalkaart van de school.  

 

- De ouders die vorig jaar reeds een gestructureerde mededeling ontvingen om 

geld te storten op de betaalkaart, kunnen dezelfde mededeling nu ook reeds 

gebruiken om geld te storten. 

U schrijft een voorschotbedrag (=schatting van verbruik) over op  

IBAN-rekening BE95 7380 1261 3658 met vermelding van de gestructureerde 

mededeling (steeds terug te vinden op de betaalkaart). 

- De ouders van de nieuwe leerlingen ontvangen deze gestructureerde 

mededeling via zoon of dochter op 1 september en wachten dus nog even om 

geld te storten. 

 

Documenten en login-gegevens 
 

Op de eerste schooldag krijgt uw zoon of dochter van de klassenleraar een 

bundel met daarin o.a. de inloggegevens voor Smartschool en Moneysafe, het 

rekeningnummer voor de betaalkaart, enz… 

 

Avondstudie 

 

Er is mogelijkheid tot vrijwillige, begeleide avondstudie tegen betaling. Deze 

start op maandagavond 6 september. De keuze om avondstudie te volgen wordt 

aangeduid op het persoonlijk inlichtingsformulier dat uw zoon of dochter 

ontvangt op de eerste schooldag. 

 

Coronamaatregelen start schooljaar 

- Elke leerling brengt zijn of haar eigen mondmasker mee. 

(wie dit vergeet, kan hiervoor uitzonderlijk in het onthaal terecht tegen betaling 

van €1) 

- Leerlingen moeten geen mondmasker dragen bij het binnenkomen en 

buitengaan van de school, tijdens pauzes in openlucht of sportactiviteiten. 

- Op het einde van een pauze zetten alle leerlingen na het eerste belsignaal hun 

mondmasker op. 

- Leerlingen dragen het mondmasker bij alle rijvormingen en mogen het 

mondmasker afzetten in het klas- of studielokaal (dus niet in andere 

binnenruimtes zoals gangen) vanaf dat iedereen op zijn of haar plaats zit (of op 

zijn of haar plaats staat in de praktijkruimtes) en vanaf dat de leerling plaats 

heeft genomen in het restaurant. 

- Maximaal verluchten/ventileren blijft één van de belangrijkste 

voorzorgmaatregelen 

- Personeelsleden en leerlingen houden zoveel als mogelijk afstand bij alle 

contacten.  

- Op verschillende plaatsen op het domein voorzien we de mogelijkheid voor het 

ontsmetten van de handen. 

 

We  zorgen alvast voor een veilige omgeving en vertrouwen op  

de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.  


