
 

 
Schooljaar 2020-2021 

 

 

Aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar A 

 

Geachte ouders/opvoeders, beste leerling 

 

Wij hopen dat u van een fijne vakantie genoten hebt en heten u van harte welkom op de nieuwe 

school. 

De start van een schooljaar brengt heel wat praktische organisatie en afspraken met zich mee. 

Bij dit begin willen we u dan ook een infodocument aanbieden.  

 

Dit document bevat info/brieven in 

verband met:  

digitaal invullen via 

onderstaande link (*) 

tegen dinsdag 1 september 

schriftelijk invullen en 

meegeven tegen 

maandag 7 september 

 de akkoordverklaring van de 

schooldocumenten;   

 X 

 

 het gebruik van doorlopende 

opdracht of domiciliëring; 

X  

 informatieveiligheid en privacy; X  

 de schoolsweater; X  

 de avondstudie tijdens lesuur 9 en 

de busstudie van 16.30 uur tot 

17.00 uur; 

X  

 tutti frutti; X  

 het rekentoestel; X  

 de office-licentie (vrijblijvend aan te 

vragen); 

  

 de sportdag (informatief);    

 de maaltijden (informatief);   

 de eerste schooldag (informatief).   

 

*U vindt het in te vullen antwoordformulier via volgende link: Antwoordformulier 1a   

 

 

We wensen u alvast een goede start! 

Directie en personeelsleden 

https://forms.gle/tuWxaSi972qqWhsx5


 

 
 

2020-2021 

 

 

AKKOORDVERKLARING SCHOOLDOCUMENTEN 
 

We hebben voor onderstaande documenten uw schriftelijke toelating/keuze nodig. Dit betreft 

volgende items: 

 
1. SCHOOLREGLEMENT EN DE BIJLAGES VAN HET SCHOOLREGLEMENT 

U kan het schoolreglement met inbegrip van het opvoedingsproject en de engagementsverklaring + de 

bijlages van het schoolreglement terugvinden op  

 de website van de school,  

 Smartschool: Intradesk > voor leerlingen en ouders > algemeen > schoolreglement. 

 

Voor het gebruik van ICT, voor de lessen lichamelijke opvoeding en voor algemene veiligheid-

brandveiligheid-EHBO-afval is er een reglement dat voor iedereen van toepassing is.  

Voor elke praktijkles is er per studierichting een specifiek reglement. Deze worden tijdens de eerste 

lessen grondig besproken. 

 
2. TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL + GEBRUIK EN VERWERKING VAN 

LEERLINGENGEGEVENS  

3. TOESTEMMING BETAALMOGELIJKHEDEN DOORLOPENDE OPDRACHT OF DOMICILIËRING 

4. TOESTEMMING VERWERKING GEZONDHEIDSINLICHTINGEN   

 

U kan de desbetreffende brieven/documenten hieronder lezen. Het daarbij horend in te vullen 

antwoordformulier kan u terugvinden via bovenstaande link.  

 

Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande documenten gelezen te hebben en akkoord te gaan 

met de inhoud ervan. De ingevulde antwoorden op het online antwoordformulier zijn in eer en geweten 

eerlijk en correct.  

 

Gelieve dit document ten laatste op maandag 7 september 2020 terug te bezorgen aan de 

klassenleraar.  

 
Verplichte handtekening door ouder(s) én leerling:  
 

Datum: Datum:  

Ouder(s) (naam):  

 

 

Leerling (naam):  

 

Klas: 

 

Handtekening: 

 

 

  

Handtekening:  

 

Ontvangen op de boekenverkoop 

en ondertekend meegeven 

tegen maandag 7 september. 



  

   

 

 

 

 
 

 

 

Beste ouders/opvoeders 

 

In de loop van het schooljaar ontvangt u maandelijks een rekening in verband met de 

maaltijden en vier maal een schoolrekening in verband met boeken, kopies, activiteiten, 

vakgerichte benodigdheden… . Deze communicatie hierover verloopt digitaal via 

Smartschool. We vragen u deze rekeningen te betalen tegen de datum vermeld op de 

schoolrekening. U kan er ook voor kiezen om de rekeningen te betalen via een persoonlijk 

betalingsplan (tweewekelijks of maandelijks). Dit kan aangevraagd worden via Dhr. Peter 

Dick (09 381 51 23).  

 

Als school bieden wij u de mogelijkheid om de rekeningen te betalen via domiciliëring.  

Indien u van deze betalingswijze gebruik wenst te maken kunt u bijgaand formulier 

“MANDAAT SEPA Europese domiciliëring” invullen. Als referentie vermeldt u de naam van 

uw dochter/zoon. Het ondertekende document bezorgt u zelf terug aan de school. 

De afrekening van de schoolkosten en maaltijden wordt opgemaakt met de vermelding 

“Deze factuur wordt betaald via domiciliëring”. U moet dus geen betaling meer uitvoeren, 

wij zorgen zelf voor de inning. U hebt steeds een 10-tal dagen de tijd om de rekening na te 

kijken en bij problemen contact op te nemen met Dhr. Peter Dick (09 381 51 23).  

Indien u reeds gedurende de voorbije schooljaren betaalde via domiciliëring hoeft u GEEN 

nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Wenst u niet in te gaan op de betalingswijze per domiciliëring, dan zal er bij elke rekening 

een overschrijvingsformulier gevoegd worden waarmee u opdracht kan geven aan uw 

bankinstelling. 

 

De voordelen van het systeem domiciliëring zetten wij nog even op een rijtje: ruime 

spreiding van betaling, verhoogde veiligheid en geen bijkomende bankkosten. De 

domiciliëring kan ook op elk moment stopgezet worden. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Directie en boekhouding  

Digitaal invullen via 

de website 



 

 

 
 
 
 

 

Mandaat SEPA Europese domiciliëring 

 
 

Mandaat Identificatie 

 Mandaat referte:    

 Beschrijving van onderliggende overeenkomst: schoolrekening vzw Leiepoort- 
campus Sint-Theresia  

 Type betaling: terugkerend 
 

 

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan vzw Leiepoort- campus Sint-Theresia, een opdracht 

te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van vzw Leiepoort- campus 

Sint-Theresia.  
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot 

terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.  

 

 

Rekeninghouder(s) 
Uw naam  (max. 70 karakters) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Straat en huisnummer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode ……………………..      Plaats……………………………………………………………………………………………   Land………………………………. 

 

Uw rekening  IBAN    BE  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .       
 
Naam dochter/zoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Schuldeiser 
Naam:  vzw Leiepoort- campus Sint-Theresia 
Schuldeisersidentificatie:   BE30ZZZ725D000720  
Straat en huisnummer:  Gentpoortstraat 37                                      
Postcode, plaats, land: 9800 Deinze - België 

 
 

Datum ……………………………………………………………………………………..     Plaats .…………………………… 

 
 

Naam ……………………………………………………………………………………….      

 

 

Handtekening(en) 
 

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op 

de inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  
 

Digitaal invullen via 

de link 



  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Als ouder kan u ervoor kiezen om de schoolkosten via maandelijkse betalingen aan te 

zuiveren. Graag zien wij deze betalingen reeds gebeuren vanaf september ook al is het 

eerste facturatiemoment pas eind oktober 2020. 

 

Hieronder vindt u terug wat u zelf dient te ondernemen om een maandelijkse betaling te 

voorzien aan de school. 

 

Stappenplan: 

 

1) U maakt via uw financiële instelling een doorlopende opdracht aan naar het 

rekeningnummer BE42 4427 6514 8154 

2) U mag de datum van uitvoering zelf kiezen, elke maand dezelfde datum. 

3) Als bedrag vragen we minstens € 30,00. U mag echter ook meer voorzien. 

4) Te gebruiken vrije mededeling: Deelbetaling “naam + voornaam dochter/zoon” 

5) De betalingen lopen maandelijks verder na juni 2021 tot vereffening van de 

openstaande schuld. 

6) Een betalingsherinnering mag je beschouwen als een overzicht van het 

betalingsverkeer. Daarop zijn de facturen op naam van uw dochter/zoon terug te 

vinden. Facturen op naam van uw dochter/zoon zullen u bezorgd worden ter info. 

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de 

inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 

 

Peter Dick 

Verantwoordelijke boekhouding 

Schoolrekeningen 

 

Rechtstreeks nummer: 09/381 51 23 

E-mail: Pdick@sinttheresiadeinze.be 

Digitaal invullen via 

de link 



  

 
 
 
 

 
Toestemming gebruik beeldmateriaal       
 
Beste leerling, ouder  
 
Foto’s zijn leuk. Dat vinden wij als school ook. Met een foto kan je een herinnering voor eeuwig 
vastleggen. Wij laten je dan ook graag via foto’s en video’s mee genieten van de sfeer op onze 
school. Zo worden er opnames gemaakt tijdens verschillende activiteiten die op onze school 
plaatsvinden (lessen, sportdag, schooluitstappen, schoolfeest). Ook jouw zoon/dochter kan op 
deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met die foto’s en video’s. Wij gebruiken geen beeldmateriaal 
waardoor onze leerlingen en/of personeelsleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij 
foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen/personeel en we gebruiken enkel 
beeldmateriaal van personen waarvan we expliciete toestemming gekregen hebben om deze 
foto’s te publiceren. Deze toestemming geldt alleen voor het gerichte beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) die door de school, of in onze opdracht worden gemaakt. 
 
Het kan gebeuren dat andere leerlingen of (groot)ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wel willen we je vragen zelf 
terughoudend te zijn in het nemen van veelvuldige foto’s tijdens deze activiteiten. Deel 
bijvoorbeeld geen foto’s en video’s van andere personen op internet of sociale media zonder 
dat ze toestemming gegeven hebben. Zo blijft het voor iedereen fijn.  
 
Met deze brief vragen we om aan te geven waarvoor onze school het gericht beeldmateriaal 
van jouw zoon/dochter mag gebruiken.  
Op het toestemmingsformulier kan je zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt 
worden. 
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld om een les 
van de stagiair op te nemen, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om 
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dat op 
het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met jou op.  
 
Je kan natuurlijk altijd je toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog 
toestemming geven. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar privacy@leiepoort.be. 
Zonder toestemming zal er geen gericht beeldmateriaal van je zoon/dochter gebruikt en 
gedeeld worden.  
 
 
Alvast bedankt voor je medewerking!  
 
  

Digitaal invullen via 

de link 



  

Waarom toestemming vragen? 
Iedere verwerking van persoonsgegevens (waaronder ook beeldmateriaal) moet volgens de 
privacywet rechtmatig gebeuren.  Voor het gebruik van gericht beeldmateriaal op bijvoorbeeld 
de schoolwebsite, in sociale media of in brochures is deze rechtmatigheid ‘toestemming’ van de 
leerling of zijn ouders. 
Deze toestemming moet vrij gegeven kunnen worden, vandaar dat we geen toestemming 
kunnen vragen via het schoolreglement omdat de toestemming voor het gebruik van foto’s 
onlosmakelijk verbonden zou zijn met het ondertekenen van het schoolreglement. Daarnaast 
moet toestemming ook specifiek zijn. Een algemene toestemming ‘voor gebruik van foto’s door 
de school’ vragen kan dus niet. Leerlingen en hun ouders moeten weten waarvoor ze 
toestemming geven en kunnen apart aangeven waarvoor ze toestemming geven.  En vermits 
toestemming aantoonbaar moet zijn en om een actieve handeling moet gaan, vragen we je om 
op het toestemmingsformulier zelf aan te duiden waarvoor u toestemming geeft. 
 
Wat is ‘gericht’ beeldmateriaal? 
Onder ‘gericht’ beeldmateriaal verstaan we foto’s van een individuele leerling of een foto waar 
meerdere leerlingen goed herkenbaar zijn of poseren voor de foto. Bij een hoofd-en-schouders-
foto van een leerling is het duidelijk dat de afgebeelde persoon, en hij of zij alleen, het 
onderwerp van de foto uitmaakt. Om dergelijke foto's te publiceren, moeten we de 
toestemming hebben van de afgebeelde persoon (of de ouders).  
Wanneer er sprake is van foto’s waar leerlingen niet-herkenbaar op staan of niet het 
onderwerp uitmaken van de foto, omdat de foto een bepaalde sfeer willen weergeven, vallen 
deze onder ‘niet-gericht’ beeldmateriaal. Zo zijn er op een foto van een speelplaats met 
lopende, zittende, pratende leerlingen, geen leerlingen individueel herkenbaar. Bovendien is 
het duidelijk dat de speelplaats het onderwerp van de foto vormt, en niet de aanwezige 
individuele leerlingen. 
 
Kan de school nog foto’s maken zonder toestemming?  
De school kan nog steeds foto’s gebruiken zonder toestemming. Zo is er geen toestemming 
nodig voor het plaatsen van een foto op een leerlingenkaart of voor gebruik van een foto in het 
leerlingenadministratie- of volgsysteem ter identificatie van de leerling.  
Daarnaast zal de school ook “niet-gerichte” beelden kunnen gebruiken. Het gaat dan om 
beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft 
zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een foto van de klas tijdens een 
boswandeling, groeps- of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor gebruik van deze foto’s 
is de toestemming niet nodig.  
De school zal niet-gerichte beelden altijd met de grootste zorg selecteren. Mocht je toch van 
oordeel zijn dat je kind onterecht op een niet-gerichte foto afgebeeld staat, kan je dit melden 
door een mail te sturen naar privacy@leiepoort.be. We zullen dit beeldmateriaal dan niet 
verder gebruiken.   
 
Minderjarigen? 
In principe zijn het de ouders die voor minderjarige jongeren toestemming geven. Vandaag 

wordt echter aanvaard dat minderjarige jongeren zelf toestemming kunnen geven wanneer zij 

over “voldoende onderscheidingsvermogen” beschikken, dat wil zeggen dat hij/zij in staat moet 

zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind, maar 

dikwijls ligt de leeftijdsgrens toch tussen 12 en 14 jaar. 
 



 

 

 
 
 
 
Ondergetekende, ouder(s)/opvoeder(s) van ……………………………………………………….… uit klas ..………… 
geeft toestemming dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de school gebruikt mag worden voor 
onderstaande doelen*:  
 

1) Toestemming gebruik beeldmateriaal 
 

 
 

 
JA NEEN 

Klasfoto Deze groepsfoto wordt enkel ter beschikking gesteld aan de 
leerling (en zijn ouders) die op de klasfoto staat.  

  

Affiches, posters, banners 
en/of schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. 
Het beeldmateriaal wordt ook gebruikt voor PR-doeleinden van 
de school. (opendeurdag, schoolfeest, eetfestijn, …) 

  

Intern platform 
Smartschool, interne tv-
schermen, (digitale) 
nieuwsbrief Schoolinfo 

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om school. Enkel personeel, leerlingen en 
ouders van onze school kunnen dit raadplegen.  

  

Openbare website, 
sociale media-accounts 
van de school (Instagram, 
Facebook) 

Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op 
en om de school. Iedereen kan deze informatie zien. 

  

Leerlingentijdschrift 
‘Boest’ 

Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op 
en om school.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
onderwijs op school. 

  

 

2) Toestemming gebruik en verwerking van gegevens 
 

 JA NEEN 
 

Mag er bij inschrijving een kopie genomen worden van het jaarrapport 6de leerjaar of van 
het laatste rapport?  
(doel: het schetsen van een goede beginsituatie) 

  

Mogen de schoolresultaten doorgegeven worden aan de lagere school? (eerste graad) 
(doel: de lagere school kan zichzelf naar kwaliteit evalueren) 

  

Mogen de adresgegevens (van 6de jaars tso en 7de jaars bso) doorgegeven worden aan 
hogescholen? 
(doel: de hogescholen kunnen hun publiciteit doorsturen) 

  

Voor leerlingen die dit schooljaar afstuderen: 
Mogen de identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummer,) bijgehouden 
worden na het verlaten van de school?  
(doel: bereikbaarheid verhogen) 

  

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft.  
 

 
Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de inleidende brief in 
te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  
 

Digitaal invullen via 

de link 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

augustus 2020 

 

Geachte ouder(s)/opvoeder(s), 

 

Als school hebben we ervoor gekozen een sweater met logo te voorzien. De leerlingen kunnen 

deze gebruiken tijdens de les lichamelijke opvoeding en/of tijdens de stages van Verzorging. 

Deze kan vrijblijvend aangekocht worden voor de prijs van 15 euro. Dit zal worden 

aangerekend op de eerste schoolrekening.  

De maat zal opgenomen worden tijdens de eerste les. 

 

 

 
 

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de 

inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

R. Claus, verantwoordelijke aankopen  

Digitaal invullen via 

de link 



 

   

 

 

 

 

 

 

augustus 2020 

 

 

Aan de ouders van alle leerlingen van de eerste graad 

 

Geachte ouders/opvoeders 

 

Uw dochter/zoon heeft een lessenpakket waarbij de lessen om 15.40 uur eindigen. 

 

Leerlingen die gedurende het ganse schooljaar naar huis kunnen om 15.40 uur, mogen de 

school verlaten mits toelating van de ouders. Voor de leerlingen die niet naar huis 

kunnen, is er studie voorzien tot 16.30 uur.  

 

Leerlingen die pas na 17.00 uur hun bus of trein kunnen halen, kunnen na de lessen of 

aansluitend bij de avondstudie op school blijven in de busstudie van 16.30 uur tot 

17.00 uur. 

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op 

de inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Bart Goethals / Marleen Van Hoe 

Directieteam 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal invullen via 

de link 



  

   

 

 

 

 

 

 
Geachte ouders, opvoeders 

 

 

Onze school doet dit schooljaar opnieuw mee aan het project “Tutti Frutti” in samenwerking 

met Logo Zuid-Oost-Vlaanderen (Lokaal Gezondheidsoverleg inzake gezondheidsbevordering 

en ziektepreventie). 
 

Waarom Tutti Frutti? 

Studies hebben aangetoond dat kinderen te weinig fruit eten. Fruit bevat vezels, vitaminen 

en mineralen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Bovendien vermindert 

fruit eten de kans op langdurige aandoeningen op latere leeftijd zoals kanker, hart- en 

vaatziekten en zwaarlijvigheid.  

Daarom is het belangrijk dat jonge kinderen regelmatig en voldoende fruit eten.  

Kinderen die vanuit hun omgeving gestimuleerd worden om dagelijks fruit te eten, zetten 

deze gezonde gewoonte op volwassen leeftijd verder. Het schoolfruitproject is een prima 

aanzet om fruit te leren appreciëren en om kinderen uiteindelijk te stimuleren om dagelijks 

een stuk fruit te eten. 
 

Wat houdt het “Tutti Frutti” project in? 

Iedere week biedt de school uw kind tijdens de pauze een stuk fruit aan. Deze actie duurt 

30 weken. 

De kostprijs voor deze 30 stukken fruit bedraagt 7,50 euro. Vorig schooljaar namen heel 

wat leerlingen deel aan dit project waar wij als school volledig achterstaan.  

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de 

inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Directieteam 

Digitaal invullen via 

de link 



 

   

 

 

 

 

augustus 2020 

 

 

 

Aan de ouders/opvoeders en de leerlingen van 1 a 

 

 

 

Geachte ouders, opvoeders 

 

 

Vanaf het eerste leerjaar A gebruiken de leerlingen het rekentoestel TI-30xB Multiview van 

Texas Instruments.   

 

U kan dit toestel aankopen via de school voor 16 euro. De betaling gebeurt via de 

schoolrekening samen met de rekening van de handboeken. 

Wie zo’n toestel tweedehands kan aankopen, zorgt er best voor ook de handleiding te 

ontvangen.  

Uiteraard kunt u ook zelf een toestel aankopen: ze worden in verschillende winkels in promotie 

aangeboden.  

 

Wij vragen u vriendelijk het antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de 

inleidende brief in te vullen tegen dinsdag 1 september 2020.  

 

 

Met vriendelijke groet  

    

 

Leerkrachten wiskunde   Dhr. Bart Goethals  

   Mevr. Marleen Van Hoe 

   Directieteam 

    

Digitaal invullen via 

de link 



  

 
 

 

 

 

 

Office 365 – gratis voor leerlingen 

 

Beste ouders en leerlingen 

Als leerling van Leiepoort campus Sint-Theresia mag je Microsoft Office 365 thuis gratis 

gebruiken. 

Office 365 bevat het volledige Microsoft Office-pakket: Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook...  

Deze toepassingen kan je op 5 toestellen installeren. Dat kan dus een pc, MAC, tablet of 

smartphone zijn. 

Om toegang te hebben tot dit abonnement via office.com heb je een gebruikersnaam en 

wachtwoord nodig. Deze kan je verkrijgen door via de account van de leerling een 

Smartschoolbericht te sturen naar ‘admin admin’. De login voor Smartschool wordt begin 

september geactiveerd. Hierover wordt nog gecommuniceerd.  

Het gekregen wachtwoord is slechts 30 dagen geldig. Meld je dus zo snel mogelijk aan, ook 

al wens je deze software nog niet te installeren. De eerste keer dat je je aanmeldt, moet je 

het wachtwoord wijzigen.  

Zorg dat je dit wachtwoord niet vergeet, want dit wachtwoord blijft geldig zolang je op 

onze school ingeschreven bent. Bij het verlaten van de school verloopt dit abonnement. 

Deze logingegevens mogen enkel gebruikt worden om Office 365 te installeren. Bij foutief 

gebruik van het verkregen e-mailadres kan het abonnement worden ingetrokken. 

Met vriendelijke groeten  

Het ICT-team 

Starten met Office 365 

1. Ga naar de website office.com 

2. Meld aan met de ontvangen gegevens. 

3. Geef een nieuw wachtwoord. Dit moet je enkel de eerste keer doen als je je 

aanmeldt. 

4. Klik op de knop ‘office-apps installeren’ dan klik je op ‘software installeren’. 

5. Ga naar office. 

6. Taal Nederlands, de versie hangt af van je pc. 

7. Klik op ‘installeren’. 

Vrijblijvend 

aanvragen 



  

 

 

augustus 2020 

 

Geachte ouders/opvoeders 

Beste leerling 

 

Op vrijdag 4 september 2020 gaat de jaarlijkse sportdag door. Met de eerstejaars 

gaan we naar zaal Ten Hove in Astene. De verplaatsing gebeurt te voet. 

 

De sportdag is een verplichte schooldag voor iedereen. Leerlingen die wegens een 

kwetsuur (doktersattest vereist) niet kunnen sporten, moeten dus eveneens op school 

zijn.  

 

De richtprijs voor de sportdag bedraagt € 6. Dit bedrag zal op de eerste schoolrekening 

geplaatst worden. 

 

Programma 

 We verzamelen om 8.30 uur op de speelplaats. 

 Er zijn 5 groepen. 

 Dit zijn de activiteiten:  -    baseball, 

- hockey, 

- netbal, 

- badminton, 

- frisbee. 

 We zijn terug op school om 16.30 uur. 

 ‘s Middags eten we ons lunchpakket aan het voetbalterrein in Astene. 

 

Je sportkledij heb je reeds aan bij het vertrek. We vragen met aandrang dat de 

leerlingen aangepaste kledij dragen en dus niet sporten in een jeansbroek. Neem 

desnoods je sportgerief van school mee. 

 

Wat breng je mee? 

 het fluohesje dat je bij de start van dit schooljaar hebt gekregen, 

 regenkledij, 

 reservekledij, 

 sportschoenen met witte zolen voor binnenactiviteiten in de sporthal, 

 sportschoenen of vrijetijdsschoenen om te stappen en voor de buitenactiviteiten, 

 lunchpakket (niet in aluminiumfolie) en een drankje, 

 enkele drankjes voor tussendoor. 

 

Als iedereen zich aan de afspraken houdt, wordt het vast een zeer aangename en 

sportieve dag. 

 

De leraren LO    dhr. Bart Goethals, 

mevr. Marleen Van Hoe   

 Directieteam 

Informatief 



  

 
 

 

 

augustus 2020 

 

Beste 

 

De start van een nieuw schooljaar brengt jaarlijks een aantal aanpassingen met zich mee. 

Dit jaar spelen de coronamaatregelen, de vernieuwing van de refterinfrastructuur en het 

nieuwe betaalsysteem in de refter een grote rol in de organisatie van het middagmaal. Om 

dit optimaal te laten verlopen, voorzien we de eerste week van het schooljaar nog geen 

warme maaltijden, salades of belegde broodjes. Mogen wij daarom vragen de eerste week 

van september een lunchpakket mee te geven? 

 

U ontvangt in de eerste schoolweek nog bijkomende informatie over de middagregeling op 

school. 

 

Hopelijk kunnen de leerlingen van de richtingen Restaurant en keuken – Grootkeuken en 

Gemeenschapsrestauratie vanaf maandag 7 september opnieuw paraat staan om verse 

maaltijden te voorzien en te serveren. 

 

We vermelden graag nog eens dat de 5des, 6des en 7des het middagmaal buiten de school 

mogen verbruiken (niet op praktijkdagen). Indien u hiermee als ouder niet akkoord bent, 

vragen we u ons dit te melden via info@sinttheresiadeinze.be. 

 
 

Alvast dank voor uw begrip! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directie en personeel 

Informatief 

mailto:info@sinttheresiadeinze.be


 

EERSTE SCHOOLDAG 
 

 
8.25 uur: start van de eerste schooldag voor  

 alle eerstejaars 

 alle nieuwe leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de, 

6de en 7de jaar 

 

10 uur: start van de eerste schooldag voor alle andere 

leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar 

15.30 uur: einde eerste schooldag voor alle leerlingen 

met begeleiding naar bus en trein.  

 

 

Mee te brengen door alle leerlingen: 
 een cursusblok 

 schrijfgerief 

 turngerief voor alle leerlingen van het 2de leerjaar B 

 

08.25 uur – 15.30 uur 1b onthaaldag 

08.25 uur – 10.00 uur alle nieuwe leerlingen onthaal met de klassenleraar + duiding ‘zorg 

op school’ 

10.00 uur – 12.05 uur alle leerlingen onthaal met de klassenleraar 

11.30 uur – 15.30 uur 7 hs startdag 

12.05 uur – 15.30 uur 4tso, 5tso, 6tso, 7bso  start van de lessen volgens het uurrooster 

met o.a. kennismaking met de site ‘Neerleie’ 

voor de betrokken klassen 

12.55 uur – 15.30 uur 1a, 2a, 3tso groepsvormende activiteiten met  

(co-)klassenleraar  

12.55 uur – 15.30 uur 2b start van de lessen volgens het uurrooster 

12.55 uur – 13.45 uur  3bso lesuur   

7-8 3ha, 4ha, 5ha, 6ha 

 

introductie voor de leerlingen van de richting 

Haarzorg 

7-8 

 

3rk, 4rk, 5grk, 6grk, 7gmr introductie voor de leerlingen van de richting 

Grootkeuken 

7-8 3vv, 4vv, 5v, 6v, 7kz, 7tbz introductie voor de leerlingen van de richting 

Verzorging 

15.30 uur iedereen einde van de lesdag, alle leerlingen worden 

begeleid naar de school- en lijnbussen en 

naar de fietsenstalling 

 

Informatief 


