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Beste ouder, beste leerling 

In deze infobundel vind je alle praktische en administratieve informatie die je nodig hebt om 

het schooljaar te starten. 

We wensen je intussen nog een paar leuke vakantiedagen toe en tot gauw! 

Onthaal leerlingen van het eerste jaar 

Voor de leerlingen van het eerste jaar is er een onthaalmoment voorzien voor leerling én 

ouders op zaterdag 1 september om 9.30u. Na een korte verwelkoming kan je samen met je 

zoon of dochter kennismaken met de klassenleraar en de leerkrachten die aan je dochter of 

zoon les zullen geven.  

Boeken- en kledijverkoop 

De school zorgt voor de bestelling van de schoolboeken en de praktijkkledij. 

De boeken- en kledijverkoop voor de eerstejaars vindt plaats na het onthaal van zaterdag  

1 september. Het is handig een plastic box mee te brengen om de boeken op te halen. 

Voor de 2e- tot 7e-jaars is de boeken- en kledijverkoop op vrijdag 31 augustus van 13.30u tot 

19.00u. Ook hier is een plastic box handig. Wie meerdere kinderen heeft op school, kan de 

boeken in 1 keer ophalen. 

Je kan de boeken contant betalen of met Bancontact. Heb je geen idee meer van de 

kostprijs, dan kan je de boekenlijsten raadplegen op de website.  

Op dezelfde dagen kan er door alle leerlingen ook turn- en praktijkkledij gepast en gekocht 

worden. Je vindt hieronder een overzicht van de richtprijzen voor de verschillende 

studierichtingen. 

http://www.vincentiusanzegem.be/index.php/documenten/boekenlijsten
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richtprijs € 7 € 8 
€ 19 

€ 30 € 12,5 € 12,5 € 16 € 35 € 38 € 86 

1A X X        

1B X X  X      

2STV X X  X      

2TW X X X       

2MVV X X  X X     

3STW X X X X      

3TW X X X       

3VV X X  X X     

4STW X X X X      

4TW X X X       

4VV X X  X X     

5STW X X X X      

5TW X X X       

5VZ X X  X X X X X X 

6STW X X X X      

6TW X X X       

6VZ X X  X X X X X X 

7KZ X X   X X X X X 

7TBZ X X   X  X X X 



Schoolbenodigdheden 

Voor de leerlingen van het eerste jaar geven we een overzicht van de schoolbenodigdheden. 

Zo heb je een idee van wat je zoon/dochter zal nodig hebben. De school staat echter niet in 

voor de bestelling of aankoop van dit materiaal. 

Hieronder vind je de lijst: 

 

Benodigdheden 1A 

- 10-tal ringmappen 

(VERSCHILLENDE kleuren, normale 

dikte, een paar dunne met slappe 

kaft) 

- L-mapjes (10-tal) 

- U-mapjes (10-tal) 

- bestekmapjes (10-tal, alle kleuren) 

- versterkingsringetjes 

- fluo-stiften (geel - roze – groen – 

blauw) 

- schaar 

- lat (30 cm) 

- lijm 

- kleurpotloden + stiften 

- witte gom 

- cursusblokken: kleine vierkante 

ruiten + gelijnd 

- passer 

- geodriehoek 

- 1 vulpotlood + vullingen 

- 1 potlood nr 2(HB) en metalen 

slijperblokje 

- 1 kladschriftje (vastgeniete 

blaadjes)  

- klein gelijnd atomaschrift 

- degelijke turnzak (geen 

plastiekzak) 

- turnpantoffels of sportschoenen 

met witte zolen 

- deo-roller 

- etiketten 

 

Benodigdheden 1B 

- 10-tal ringmappen 

(VERSCHILLENDE kleuren, normale 

dikte, een paar dunne met slappe 

kaft) 

- L-mapjes (10-tal) 

- U-mapjes (30-tal) 

- bestekmapjes (10-tal), zeker enkele 

blauwe 

- versterkingsringetjes 

- fluo-stiften (geel - roze – groen – 

blauw) 

- cursusblokken: kleine vierkante 

ruiten + gelijnd 

- lijm 

- kleurpotloden (12 stuks)  

- schaar 

- witte gom 

- degelijke turnzak (geen 

plastiekzak) 

- turnpantoffels of sportschoenen 

met witte zolen  

- deo-roller 

- eenvoudig rekenmachine 

- blauwe, groene, rode en zwarte 

balpen 

- geodriehoek (flexibele met 

loodlijn!) 

- 2 potloden: nr 2(HB)  

- metalen slijperblokje 

- etiketten 

- lat van 30 cm 

- een grote toiletzak 



 

Eerste schooldag 

Wij starten het nieuwe schooljaar op maandag 3 september. 

De eerstejaars worden verwacht om 8.30u. Zij worden de hele dag onthaald door hun 

klassenleraar. De nieuwe leerlingen van het 2e tot het 7e jaar worden verwacht om 11.30u 

op de speelplaats van de derde graad voor een eerste kennismaking met de school. 

Wij bieden alle eerstejaars en de nieuwe leerlingen van het 2e tot het 7e jaar ’s middags een 

gratis warme maaltijd aan. 

De andere leerlingen van het 2e tot het 7e jaar worden onthaald om 13.05u door hun 

klassenleraar. 

Op de eerste schooldag stoppen we de lessen uitzonderlijk om 15.50u. 

Schooluren 

Onze schooldag loopt van 8.30u tot 12.05u in de voormiddag, in de namiddag van 13.05u tot 

16.40u. Op woensdag eindigt de school om 12.00u. Op vrijdag stoppen de lessen voor alle 

klassen om 15.50u. 

Maaltijden 

De leerlingen hebben over de middag de keuze uit een warme maaltijd (€4,50), een 

lunchpakket (zelf mee te brengen) of ze kunnen thuis eten. Enkel de leerlingen van het 7e 

jaar hebben de toelating om buiten de school te eten. Je kan voor de maaltijden inschrijven 

via het formulier praktische schikkingen op het einde van deze infobundel. 

Avondstudie 

Onze school biedt avondstudie aan voor de leerlingen die dat wensen. Er is avondstudie 

mogelijk van maandag tot donderdag vanaf 16.50u tot 17.50u ofwel tot 18.20u ofwel tot 

18.45u. De avondstudie begint voor de eerste keer op maandag 10 september. Inschrijven 

kan via het formulier praktische schikkingen. 

Kluisje 

De leerlingen kunnen een kluisje huren. De huurprijs voor een schooljaar is € 15. We vragen  

€ 10 als waarborg voor de sleutel. Dit wordt betaald via de schoolrekening. 



 

Communicatie naar ouders 

Vanaf dit schooljaar worden zoveel mogelijk brieven digitaal doorgestuurd, tenzij je als 

ouder uitdrukkelijk een papieren versie vraagt. 

Ouders kunnen de schoolrekening via domiciliëring regelen.  

Wie als ouder voor rapporten en de schoolrekening dubbele correspondentie wil, kan dit 

aanvragen. Wij nemen het officiële adres van de leerling, dat je meegaf bij inschrijving als 

eerste adres. Je kan het tweede adres meegeven via het formulier praktische schikkingen. 

Schoolreglement 

Het volledige schoolreglement staat ter raadpleging op onze website. De inschrijving van een 

leerling is pas gerealiseerd als zowel de leerling als de ouders het schoolreglement 

ondertekend hebben. De leerling krijgt hiervoor een formulier mee op de eerste schooldag. 

Onkosten 

Alle onkosten worden vereffend via de schoolrekening, behalve de boekenrekening: die 

wordt bij de boekenverkoop ter plaatse betaald. Bij de eerste schoolrekening in oktober krijg 

je een overzicht van de onkosten per studierichting voor een schooljaar. Deze lijst is 

opgemaakt op basis van de activiteiten die vorig schooljaar zijn doorgegaan. Voor de 

leerlingen die het vak voeding hebben, hieronder een richtinggevende lijst van de onkosten 

voor de kookbeurten: 

1A: € 2 
2STV: € 3 
3STW: € 4  
4STW: € 4 
5STW: € 4 
6STW: € 4 

 

1B: € 2 
MVV: € 3 
3VV: € 3 
4VV: € 3 
5Vz: € 3 
6Vz: € 3 
7Kz: € 2 
7TBZ/z: € 3 

Formulier praktische schikkingen 

Via deze link kan je inschrijven voor maaltijden, avondstudie, kluisjes, domiciliëring, e.d. 

We wensen je alvast een vlotte  

http://www.vincentiusanzegem.be/index.php/documenten/schoolreglement
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZEVr3d9-UOzZq6Y0P42vhIR_fFUly9IiA9VmT88veJUMUM2TldIUTRENUZCNEtHRzhZTVg4Vkg5WS4u
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy9IDjmPTcAhVE3aQKHWzEBDcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.klimopherenthout.be/?p%3D2593&psig=AOvVaw3qF5dyu-dzTwPPds-w4qeH&ust=1534598953300524

