Heverlee, augustus 2018

Beste ouder(s)
Beste leerling van het tweede jaar
Wij hopen dat jullie genoten hebben van een fijne vakantie. Wij zijn reeds volop bezig met de voorbereiding van
het nieuwe schooljaar en geven jullie graag volgende informatie voor een goede start:
ONTHAALDAG






We onthalen de leerlingen van het tweede jaar op maandag 3 september om 13.00 uur. De leerlingen
verzamelen onder het afdak bij hun klasnummer van vorig schooljaar. Van daaruit zullen ze naar hun nieuwe
klas begeleid worden. Het is goed om weten dat ook de schoolfotograaf langs komt.
De nieuwe leerlingen van het tweede jaar verwachten we reeds op maandagvoormiddag 3 september om
10.30 uur aan het onthaal van de school. Zij brengen een lunchpakket en een drankje mee.
Om 15.35 uur mogen alle leerlingen naar huis.
Er worden die dag nog geen lessen gegeven. Iedereen brengt enkel schrijfgerei en de ingevulde documenten
mee (zie bijlage).
Op dinsdag 4 september gaan de eerste 4 lesuren gewoon door. Vanaf 12.00 uur organiseren we een klasdag.
Op deze dag picknicken de titularissen samen met hun klas. De leerlingen brengen zelf een lunchpakket en
drankje mee.

CONTACTEN MET DE SCHOOL
Mevr. Kristin Goyens is de directeur van de eerste graad (tel. 016 39 90 65).
Mevr. Lieve Smeulders is de adjunct-directeur van de eerste graad (tel. 016 39 90 77).
Het secretariaat van de eerste graad (tel. 016 39 90 70) is te bereiken iedere schooldag van 08.00 uur tot 17.00
uur, op woensdag tot 15.00 uur.
Wij verzoeken u bij elke afwezigheid van uw dochter/zoon het secretariaat hiervan schriftelijk of telefonisch op
de hoogte te brengen vóór 08.30 uur. Telefonische meldingen bevestigt u nadien door een schriftelijke verklaring
en/of attest die uw dochter/zoon bij haar/zijn terugkeer afgeeft op het secretariaat aan de jaarverantwoordelijke
voor het tweede jaar.
Mogen wij u vragen op alle correspondentie telkens de naam en de klas van uw kind te vermelden.
We nodigen u alvast uit op dinsdag 11 september om 20.00 uur voor een eerste contactavond. De concrete
regeling volgt in een apart schrijven.
GOED OM WETEN


Om het administratief dossier van elke leerling in orde te brengen, vragen wij de volgende documenten af
te drukken, in te vullen en te ondertekenen:
o de individuele leerlingenfiche (zie bijlage)
o het invulformulier praktische graadinformatie (zie bijlage)
en op maandag 3 september door uw dochter/zoon te laten afgeven aan de titularis.
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Voor het schooljaar 2018–2019 zijn er enkele wijzigingen aan het schoolreglement aangebracht. De meest
recente versie kunt u terugvinden op de website: www.hhscholen.be.



Ouders die denken voor hun kind recht te hebben op een studietoelage, kunnen deze aanvraagformulieren
bekomen op het secretariaat of via www.studietoelagen.be. Leerlingen die eenmaal een studietoelage
ontvangen hebben, krijgen automatisch vanuit de dienst Studietoelagen de aanvraagformulieren voor het
volgend schooljaar thuis bezorgd.



In de loop van de maand september krijgen de leerlingen een nieuwe elektronische leerlingenkaart. Ze
moeten deze altijd bij zich hebben. Met deze kaart kunnen ze ook betalingen verrichten, zoals de aankoop
van een warme maaltijd, een broodje en/of drank in de refter. Het opvolgen van het saldo en het opladen
van de leerlingenkaart van uw kind(eren) kan via schoolware. De accounts voor schoolware werden niet
aangepast. Het opladen gebeurt met een minimumbedrag van 20 euro. Het is noodzakelijk de rekening van
de kaart op te laden tegen de start van het schooljaar wanneer uw kind(eren) willen betalen met de kaart.
Tot uw kind in het bezit is van een nieuwe leerlingenkaart kan hij/zij gewoon de leerlingenkaart van vorig
schooljaar gebruiken.
Een waarborg van € 5 voor het gebruik van de kaart wordt éénmalig via de schoolrekening betaald.



Leerlingen die op school blijven eten, mogen tijdens de middagpauze de school niet verlaten.
De externen die 's middags in de school hun lunchpakket gebruiken, eten in de refter waar ze ook drank
kunnen verkrijgen. Het is niet toegelaten blikjes mee te brengen. We moedigen het gebruik van een drinkbus
aan. Vanaf donderdag 6 september worden er warme maaltijden en broodjes aangeboden. Deze worden
betaald met de elektronische leerlingenkaart.



We herinneren u eraan dat de aankoop van schoolboeken gebeurt via www.studieshop.be .



U kan best alle voorwerpen (brooddoos, turnkledij, mappen, boeken…) voorzien van naam en klas van uw
kind.



Vakantiewerken worden ingeleverd op vrijdag 24, maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 of vrijdag 31
augustus op het secretariaat van de eerste graad. Wie een toets op het vakantiewerk moet afleggen, wordt
op het secretariaat verwacht op maandag 3 september om 10.00 uur en mag daar ook het vakantiewerk
inleveren. Gelieve een lunchpakket mee te brengen. Wie een mondelinge toets moet afleggen, volgt de
afspraak met de betrokken vakleerkracht. Niemand geeft het vakantiewerk af via de leraarskamer.



De school verleent de eerste hulp aan leerlingen. Het toedienen van medicijnen valt hier echter niet onder
en is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Indien uw dochter/zoon
medicatie moet nemen tijdens de schooluren, brengt zij/hij deze zelf mee, samen met het door de arts en
de ouders ingevulde document dat de leerling kan krijgen op het secretariaat.



Voor en na sluitingstijd van de school mogen leerlingen enkel met toelating van de directie gebruik maken
van de schoolinfrastructuur.



Voor andere informatie (zoals de dagindeling, de kalender met de vrije dagen voor het schooljaar 20182019…) verwijzen wij graag naar onze website.

We kijken uit naar de start en wensen uw dochter/zoon een fijn schooljaar.

Mevr. Kristin Goyens
directeur eerste graad

Mevr. Lieve Smeulders
adjunct-directeur eerste graad

