
 

 

INFO START SCHOOLJAAR eerstejaars 

 

                   

Dag leerling 

Dag ouder(s) 

 

  

Wij verwelkomen je binnenkort op onze school en kijken hier alvast erg naar uit! Na de 

zomervakantie maken we samen de overstap naar het 1ste middelbaar. We verwelkomen je 

in een warme schoolomgeving, waar je de kans krijgt om jouw talent(en) te laten groeien en 

nieuwe vrienden te maken. Team JUNIOR staat klaar om jou te ondersteunen. 

Hieronder volgen enkele praktische afspraken voor de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Afhalen van de leerboeken en turnkledij 

We willen dit in veilige omstandigheden organiseren. Via de groene poort aan de Collegelaan 

volg je de aangegeven route over de speelplaats. We vragen om een mondmasker te dragen 

en maximaal met 2 personen (leerling + ouder) de boeken en de turnkledij af te halen. Hou 

rekening met de afstand en ontsmet de handen bij het binnenkomen en het verlaten van de 

school. 

 

Leerlingen van 1OK (=1B):  

Voor deze leerlingen organiseren we het afhaalmoment op dinsdagnamiddag 24 augustus 

2021 tussen 13.00 u. en 16.00 u.  

 

Leerlingen van 1A:  

We hebben een verdeling gemaakt volgens de beginletter van de familienaam. Om lange 

wachtrijen te vermijden vragen we jullie om in de mate van het mogelijke rekening te houden 

met onderstaande timing. 

 

Woensdag 25 augustus 2021  

 09.00 u.- 12.00 u. de leerlingen met een familienaam beginnend met de letters A 

t.e.m. C 

 13.00 u.– 16.00 u. de leerlingen met een familienaam beginnend met de letters D 

t.e.m. J 

Donderdag 26 augustus 2021  

 09.00 u.- 12.00 u. de leerlingen met een familienaam beginnend met de letters K 

t.e.m. R 

 13.00 u.– 16.00 u. de leerlingen met een familienaam beginnend met de letters S 

t.e.m. Z 

 

Extra! Woensdag 1 september 2021 

Boekenpakketten kunnen nog afgehaald worden tussen 12.15 u. en 14.00 u. Hou rekening 

met eventuele, langere wachttijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het onthaal van de eerstejaars: Woensdag 1 september 2021 (09.00 u.- 11.30 u.) 

We vragen aan alle leerlingen van het 1ste jaar om de kleur, vermeld bovenaan deze e-mail, 

te onthouden. Dat is jouw kleur vandaag, maar bepaalt jouw klas nog niet. 

Alle eerstejaars komen samen op de speelplaats (bereikbaar via de ingang aan de Collegelaan, 

groene poort). De ouders nemen afscheid aan de schoolpoort.  

Je maakt kennis met je klastitularissen en klasgenoten. Je brengt je  boekentas, cursusblok 

en schrijfgerief mee.  

 

Klasdag: Donderdag 2 september 2021 (08.30 u. – 15.40 u.)  

De klastitularissen maken je wegwijs in onze school. Vandaag is het ‘klasdag’, een dag die in 

het teken staat van kennismaking. We blijven vandaag allemaal op school eten en zorgen 

voor een eigen lunchpakket.  

 

Schoolmateriaal: 

- Zorg voor een boekentas of rugzak met een pennenzak. 

o 2 blauwe pennen, 1 rode pen, 1 groene pen, 1 zwarte pen 

o 10 verschillende kleurpotloden 

o Markeerstiften: 4 kleuren naar keuze 

o Potlood, gom en slijper 

o Geodriehoek en korte lat (15 cm) 

- In de eerste schoolweek ontvang je verschillende ringmappen, een kladschrift, een 

agenda en een vervoermap. In alle klassen wordt hetzelfde materiaal gebruikt en dat 

maakt het eenvoudiger voor de leraar en voor jou. Elk vak heeft namelijk een eigen 

kleur. We garanderen tevens een zeer lage prijs, omdat we grote hoeveelheden 

tegelijk aankopen. Deze kosten verschijnen op de schoolrekening. 

- Het is mogelijk dat je voor bepaalde vakken nog ander materiaal nodig hebt. Je wordt 

hiervan op de hoogte gebracht door de vakleerkracht. 

- In onze middenschool kunnen leerlingen vrijblijvend een locker huren voor 15 euro. 

Je zorgt zelf voor een hangslot of je koopt er één in het boekenwinkeltje. Deze worden 

in de tweede schoolweek verdeeld. 

 

Goed om te weten: 

- Warme maaltijden voor de sporters starten vanaf maandag 6 september voor alle 

leerlingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Het is nog mogelijk om hiervoor in 

te schrijven tijdens de startdagen. 

- Tijdens de eerste schoolweek is er nog geen 8ste en 5de lesuur.  

- De talenturen starten in de tweede schoolweek. De bestelde sportkledij wordt dan 

verdeeld. 

 

Smartschool 

Smartschool is een online leerplatform. Tijdens de eerste schooldagen krijgt de leerling een 

eigen inlogcode en 2 inlogcodes voor de ouders. De leerlingen krijgen tijdens de eerste 

schooldagen een workshop hierover in de klas.  

Voor de ouders organiseren we een infomoment op vrijdag 10 september, waar het 

gebruik van Smartschool en het gebruik van de app centraal staan.  

We willen vragen om in te schrijven voor dit infomoment. Dit kan vanaf 1 september t.e.m. 

8 september via onze website. Eén sessie duurt ongeveer 30 minuten. We voorzien 

verschillende sessies gedurende de dag (voor- en namiddag). 

 

We maken er samen een leerrijk en succesvol schooljaar van, gevuld met leuke momenten!  

Geniet nog van de komende vakantiedagen! 

 

Met vriendelijke groet 

Het directieteam van het Junior College 

 

           


