
 

INFO START SCHOOLJAAR tweedejaars 

 

 

                   

Dag leerling 

Dag ouder(s) 

 

 

 

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

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

 

 

Afhalen van de leerboeken en turnkledij:  

In tegenstelling tot andere jaren zullen we de boekenpakketten in de klaslokalen plaatsen, 

zodat je dit pakket de eerste schooldag mee naar huis kan nemen. We organiseren dus geen 

afhaalmoment tijdens de vakantie. Denk eraan om een draagtas mee naar school te nemen. 

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

of turnkledij. 

 

 

Start schooljaar 

De richtlijnen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn momenteel nog niet bekend. 

Daarom vragen we om regelmatig de website van onze school te bekijken voor meer info: 

https://www.atlascollege.be/junior-college/ 

 

 

Belangrijk om te weten: 

- Neem tijdens de eerste schoolweek steeds blanco cursusbladen en je schrijfgerief 

mee. 

- In de eerste schoolweek ontvang je verschillende ringmappen en een vervoermap. In 

alle parallelklassen 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. 

LET OP! Als je thuis nog gekleurde mappen hebt bewaard van vorig schooljaar die in 

goede staat zijn, dan mag je die uiteraard opnieuw gebruiken. 

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

wordt hiervan op de hoogte gebracht door de vakleraar of via de digitale schoolagenda. 

- Warme maaltijden starten vanaf maandag 7 september voor alle leerlingen die zich 

hiervoor hebben ingeschreven.  

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

- De talenturen starten in de tweede schoolweek. 

 

 

 

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 

 

Patrick AERDEN        

Sofie BYLOIS                                                                        Davina VOS 

Lode SCHILDERMANS     

https://www.atlascollege.be/junior-college/

