NIEUWSBERICHT VOOR EEN FIJNE START
EERSTE SCHOOLDAG 1 SEPTEMBER 2022

De zomervakantie is bijna afgelopen en het nieuwe schooljaar staat voor de
deur. Heb je stress voor die eerste schooldag? Ben je niet zeker waar je je fiets
kan plaatsen, waar je moet toekomen en hoe die dag zal verlopen? Wij hopen
je via deze weg wegwijs te maken in de eerste schooldagen.
We wensen je alvast een hele fijne start en hopen er samen met jullie een
leerrijk schooljaar van te maken.
Wanneer worden jullie verwacht?
3de jaren van 8.30 uur tot 12.00 uur

De eerste schooldag voor de derdejaars start met een onthaal op de speelplaats
om 8u30. Daarna gaan jullie met jullie klasgenoten en klassenleraars naar jullie
klaslokaal. Jullie maken kennis met de klas, de school en overlopen samen de
belangrijkste afspraken voor het verloop van het schooljaar. Om 12u keren
jullie hopelijk enthousiast huiswaarts.
4de
5de
6de
7de

jaren
jaren
jaren
jaren

van
van
van
van

9.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 14.30 uur
13.00 uur tot 14.30 uur
13.00 uur tot 14.30 uur

Via welke weg kom je de school binnen?
•
•

Voetgangers komen de Bovenschool binnen via de eerste grijze poort
in de Kallobaan 1.
Fietsers komen binnen via de tweede poort in de Kallobaan, stappen af
en wandelen rechtdoor tot aan de fietsenkelder. De eerste dag mag je je
fiets vrij plaatsen in de kelder. Vanaf 2 september zal iedereen een vaste
plaats hebben.

Wat breng ik mee?
Iets om te schrijven en te noteren is meer dan voldoende. Je hoeft nog geen
boeken mee te brengen.

Met wie zit ik in de klas?
3de jaren:
Op 1 september in de ochtend zal je te horen krijgen bij wie je in de klas zit dit
schooljaar.
Andere jaren:
In de loop van dinsdag zullen jullie een sms ontvangen met daarin het lokaal
waarin je verwacht wordt en de klas waarin je zal zitten.
We hebben met grote zorg de klassen samengesteld op basis van jullie
voorkeur en studiekeuze. We dienen als school ook rekening te houden met
klasaantallen, gender, praktische en roostergebonden kwesties, zorgvragen en
nog vele andere factoren.
Dit is spannend, dat beseffen we heel goed. Omwille van de complexiteit ervan
ligt de structuur voor de klassen nu reeds vast en zijn wijzigingen niet mogelijk.
Wat na 1 september?
Vanaf 2 september volgen jullie het uurrooster dat jullie op 1 september
gekregen hebben. Vanaf dan hebben jullie de boeken bij voor de vakken die
die dag ingeroosterd zijn.
Heb je al je boeken al?
De boekenlijst voor jouw richting kan je terugvinden via studieshop.be. Kijk
even na of je reeds alle boeken in je bezit hebt of besteld hebt. Je kan contact
opnemen met studieshop als een gespreide betaling nodig is.
Wanneer weet ik mijn lessenrooster?
Tot eind september werken we met een voorlopig lessenrooster dat tijdens de
eerste lesweken nog kan wijzigen. Daarna werken we met een definitieve
rooster en streven we ernaar om wijzigingen zo beperkt mogelijk te houden.
Uitnodiging infoavond
De leerlingen krijgen op 1 september een brief mee met verdere informatie
over de infoavond die door zal gaan op 13 september.

Data om alvast
20 september
3 oktober 2022
4 oktober 2022

te noteren
klasdag derdejaars
plaatselijke vrije dag
pedagogische studiedag

Nog vragen?
Je kan ons bellen 03 750 94 94 of mailen
bovenschool@sintmaartencampus.be
Tot 1 september!
Ons directieteam, zorgteam & lerarenteam zijn er klaar voor.

