Menen, 21 augustus 2018
Beste ouder/verantwoordelijke

Wij danken jullie van harte voor het vertrouwen dat jullie in de Grenslandscholen stellen.
Via deze brief brengen wij jullie op de hoogte over de organisatie van de eerste schooldag
en de afspraken voor de betaling van de schoolkosten.

Schoolboeken 1ste jaars
De schoolboeken voor de 1ste jaars moeten afgehaald worden op donderdag 30 augustus
2018 tussen 15.30 en 17.30 uur.


campus Vander Merschplein 54 Menen: in de mediatheek (lokaal recht tegenover de
voordeur Vander Merschplein 54 Menen).



campus Hellestraat 15 Wervik: leerlingensecretariaat.

Er moet € 100 cash als voorschotfactuur betaald worden bij het ophalen van de boeken.

Schoolboeken 2de tot en met 7de jaars
Voor de leerlingen vanaf het 2de jaar worden de schoolboeken bezorgd door de
vakleerkrachten in de loop van de eerste lesweek.
De ouders van de leerlingen vanaf het 2de jaar worden verwacht tegen 14 september 2018
via overschrijving de voorschotfactuur van € 100 te betalen via:

Boekenfonds vzw Juventa
IBAN BE62 9730 5570 9861
met vermelding naam leerling + klas

Schoolkosten


Onze VZW Juventa (= het boekenfonds) levert grote inspanningen om de studiekosten
voor onze leerlingen zo laag mogelijk te houden en het onderwijs voor iedereen
betaalbaar te maken.



In bijlage bezorgen we een overzicht van de voorziene schoolkosten op jaarbasis per
studierichting. Eventuele didactische uitstappen zijn nog niet inbegrepen.



De betaling van de schoolkosten wordt verspreid over 4 facturen (september,
december, maart en mei).



Gescheiden ouders die een gesplitste factuur wensen, kunnen dit aanvragen.



Er kan een afbetalingsplan worden opgesteld op aanvraag.



Bij vragen over de facuratie kunnen jullie terecht bij Bram Vandewalle:
bram@grenslandscholen.be.

De eerste schooldag
Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september 2018 om 8.15 uur. De lesdag eindigt
om 16.15 uur.
Volgende zaken moeten meegebracht worden de eerste schooldag:




schrijfgerief en papier
leerlingen 1ste jaar:
- identiteitskaart
- attest of getuigschrift basisonderwijs
nieuwe leerlingen vanaf het 2de jaar:
- identiteitskaart

In de voormiddag worden onthaalactiviteiten voorzien.
Op maandag 3 september 2018 zal het tijdelijk lessenrooster meegedeeld worden.

En verder …


De leerlingen kunnen genieten van een volledige warme maaltijd, een belegd
broodje bestellen of een eigen lunchpakket meebrengen.



De eerste schooldag zullen de leerlingen een aantal documenten ontvangen om
thuis in te vullen en nadien terug te bezorgen op school.



We verzoeken de ouders om dagelijks de schoolagenda na te kijken en deze
wekelijks te ondertekenen.

De leerlingen werken met een planningsagenda.
Voor de lesonderwerpen verwijzen we naar de digitale agenda via smartschool
(meer info volgt tijdens de eerste lesweek van september).


Het pedagogisch project en het schoolreglement kan je vanaf 1 september
terugvinden op onze website www.grenslandscholen.be.



Onze website wordt continu bijgewerkt. De laatste nieuwtjes kan je ook volgen via
www.facebook.com/Grenslandscholen.

Wij wensen jullie dochter/zoon een prima start van het nieuwe schooljaar!
Björn Leleu en Kevin Dekyen
Directie Grenslandscholen

