
 

INFO START SCHOOLJAAR nieuwe tweedejaars 

 

                   

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 stap naar het 2de middelbaar. We zorgen voor 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:  

De boekenpakketten worden in de klaslokalen geplaatst, zodat je dit pakket de eerste 

schooldag mee naar huis kan nemen. We organiseren dus geen afhaalmoment tijdens de 

vakantie.  

In de eerste schoolweek ontvang je meer info over eventuele nabestellingen voor lesmateriaal 

of turnkledij. 

 

Het onthaal van de tweedejaars: Woensdag 1 september 2021 (09.30 u.- 12.00 u.) 

Je komt met de nieuwe tweedejaars samen op de speelplaats (bereikbaar via de groene poort 

aan de Collegelaan). De leerlingbegeleiders zullen je verwelkomen en een rondleiding geven 

in Junior. Vervolgens maak je kennis met je klastitularissen en klasgenoten. Je brengt je 

boekentas, een draagtas en schrijfgerief mee.  

 

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

Vandaag is het ‘klasdag’, een dag die in het teken staat van kennismaking samen met de 

titularissen. 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 maand september 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. 



 

 

We wensen jullie nog fijne vakantiedagen. 

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

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het directieteam van het Junior College 

 

     

 

 


