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De eerste schooldag 
 

Wat fijn dat jij bij ons op school zal starten op donderdag 1 september! Het begin- en einduur van 

de eerste schooldag hangt af van het jaar waar je in zit.  

  8.50 u. tot 11.45 u.  1ste jaars  

8.50 u. tot 10.30 u.  2de jaars  

9.30 u. tot 11.00 u.  3de jaars  

10.00 u. tot 11.30 u.  4de jaars  

10.30 u. tot 12.00 u.  5de jaars  

11.00 u. tot 12.30 u.  6de jaars / 7de jaars  

  

Deze eerste dag wordt gebruikt om administratie in orde te brengen en je klasgenoten al kort te 

leren kennen. 

 

Op de eerste schooldag is er enkel een schoolbus voorzien op de uren van de eerstejaars, zowel 

voor de rit van de Grote Markt en het station naar onze school, als de terugrit. De andere leerjaren 

moeten gebruik maken van de gewone Lijnbussen op de Gentse Baan. Vanaf de tweede schooldag 

rijden de bussen natuurlijk op de gewone schooluren.  

  

 

 

  

Kennismakingsavond  
  

We nodigen je ouders ook van harte uit op de kennismakingsavond.   

Op dinsdag 6 september verwelkomen we alle ouders van de leerlingen van de derde graad.  

Op donderdag 8 september verwelkomen we alle ouders van de leerlingen van het 2de, 3de en 4de jaar.   

 

Om 19.30 uur worden de ouders van alle nieuwe leerlingen verwacht in de eetzaal. Ze worden verwelkomd 

door de directie, de leerlingbegeleiding en het oudercomité.  

Om 20 uur verwelkomen we alle ouders bij de klastitularissen. Per jaar en richting wordt er een specifieke 

uitleg gegeven over het verloop van het schooljaar. Op deze manier kan je als ouder kennismaken met de 

klastitularis en enkele vakleerkrachten en kan je eventueel vragen stellen. In de 3de graad wordt ook de 

stage toegelicht voor de klassen met stage.  

  

Hopelijk tot dan!  

 

 


