2016-08-10
Betreft schoolorganisatie tweedejaars – mededelingen begin schooljaar 2016-2017

Beste ouders
U schreef uw zoon/dochter in op onze school. Samen met ons Annuntiata-team dank ik u voor het
vertrouwen dat u in ons stelt. Midden augustus betekent dat de eerste schooldag stilaan nadert.
Vandaar deze brief met enkele mededelingen bij de start van het nieuwe schooljaar.
Boekenaankoop tweedejaars – donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus
In bijlage vindt u de uurregeling van de boekenaankoop en het te betalen bedrag. U kunt betalen
tijdens de boekenaankoop zelf (contante betaling of betaling via Bancontact). U kunt ook werken met
overschrijving op voorhand. Bij overschrijving op voorhand dient de betaling uiterlijk op maandag 22
augustus gebeurd te zijn. Ouders die info over gespreide betaling wensen, kunnen hiervoor contact
opnemen met de directeur.
Eerste schooldag – donderdag 1 september
We starten het schooljaar op donderdag 1 september. Vanaf 08.00 u. staan de schoolpoorten open.
Het eerste belsein gaat om 08.25 u. We verwelkomen de tweedejaars op de speelplaats eerste graad
blok A (D. de Haenelaan 6A). Bij de schoolpoort staan enkele leraren die helpen bij het onthaal.
Voor onze tweedejaars wordt donderdagvoormiddag een onthaalvoormiddag en donderdagnamiddag
een lesnamiddag. De leerlingen krijgen hun voorlopig lessenrooster. De eerste schooldag eindigt om
15.45 u.
De leerlingen krijgen de eerste schooldag enkele documenten mee naar huis.
De leerlingen krijgen het schoolreglement mee. Dit is een contract tussen school en ouders / leerlingen. In
het schoolreglement worden administratieve, juridische en praktische aspecten uitgelegd. Door het
schoolreglement te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Mogen wij vragen het
schoolreglement te ondertekenen via het formulier dat we op de eerste schooldag met uw zoon/dochter
zullen meegeven. Het schoolreglement staat ook op onze website.

De leerlingen krijgen een document met afspraken over het gebruik van computerlokalen en ICT op
school en een document over het gebruik van smartschool mee. Mogen wij vragen deze documenten ook
te ondertekenen.
De leerlingen krijgen het formulier vrije studies mee. Dit dient enkel ingevuld en ondertekend te worden
als de leerling vrije studies volgt. De vrije studies starten op dinsdag 6 september.
Tenslotte krijgen de leerlingen een document mee waarin we de werking rond aanwezigheid/afwezigheid
uitleggen.

Tweede schooldag – vrijdag 2 september
Op vrijdag 2 september krijgen de tweedejaars ’s morgens les. ’s Namiddags staat er opnieuw een
onthaalactiviteit op het programma. Deze activiteit eindigt om 15.45 u.
Intakeformulier - Inlichtingsformulier maaltijden en vervoer
In deze omslag vindt u een intakeformulier en een inlichtingsformulier voor maaltijden en vervoer.
Mogen we vragen om deze formulieren in te vullen en onder gesloten omslag af te geven aan de
verantwoordelijke boekenaankoop. Alvast dank voor de medewerking.
Met het intakeformulier willen we de begeleiding van onze leerlingen optimaliseren. De gegevens worden
met de nodige discretie behandeld.
In principe kunnen alleen leerlingen van de bebouwde kom van Veurne tussen de middag naar huis om te
eten. Voor leerlingen van de bebouwde kom van Veurne wordt gevraagd aan te geven of ze tussen de
middag al dan niet naar huis gaan. Alle andere tweedejaars blijven tijdens de middagpauze op school.
De leerlingen kunnen een warme maaltijd op school nemen, zelf boterhammen meebrengen of een
broodje op school bestellen. Leerlingen die een warme maaltijd op school nemen, kopen de eerste
schooldag tijdens het middagmaal hun eerste maaltijdbonnetjes (huidig tarief: 1 maaltijd voor 4,5 euro).

Schooltoelage in het secundair onderwijs
Info over de schooltoelage in het secundair onderwijs kan via het onthaalsecretariaat opgevraagd
worden.

Als u nog vragen hebt, dan kunt u de school tijdens de tweede helft augustus op werkdagen tussen
09.00 u. en 12.00 u. en tussen 13.30 u. en 17.30 u. contacteren. We wensen onze tweedejaars een
mooie start toe!

Met vriendelijke groeten namens het Annuntiata-team
Rita Willaert - directeur

