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1ste jaar

Klaar voor het nieuwe schooljaar? 1A – 1Cognosco – 1 Flextra
Beste ouder(s), beste leerling
Joepie, bijna vakantie! Voor het zover is, vragen we nog een klein momentje om even alle papierwerk in orde
te brengen en vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar.
Documenten
Volgende documenten mag u nog bezorgen op de school.
1) BASO-fiche
2) Kopie kids-id of identiteitskaart
3) Kopie attest basisonderwijs (voor leerlingen 1A en1 Cognosco)
We overlopen dan nog even de volledig inschrijving om te kijken of alle keuzes kloppen. U zoon of dochter mag
ook 2 leerlingen opgeven waar hij of zijn graag bij in de klas komt.
Dit kan vanaf maandag 21 juni tot en met maandag 5 juli tijdens de kantooruren. Gelieve hiervoor telefonisch
een afspraak te maken op het nummer 014/31 27 48.
Boeken en benodigheden
Hoe je je boeken kan bestellen, kan je vinden op bijgevoegde folder van Studieshop. Dit kan je doen vanaf 21
juni. (wel best voor 15 juli). De boeken worden thuis geleverd. Kijk bij het bestellen goed de godsdienstkeuze
na. Enkel voor Islam moet er een boek aangekocht worden.
In bijlage kan u ook een benodigdhedenlijstje vinden. Hierop staan alle materialen die vooraf dienen
aangekocht te worden.
Laptop voor leerlingen 1A/1Cognosco
De leerlingen van 1A en 1 Cognosco werken vanaf volgend schooljaar met een persoonlijke laptop. De laptop
wordt aangekocht door school. De leerling neem deze wel mee naar huis om ook daar te kunnen werken.
We werken met volgende toestellen : DELL Latitude 3420-14” FHD-I3-1155G4-8GB-128 GB SSD-Windows 10
Pro. Dit is een businessmodel en dus niet te koop al particulier.
We vragen hiervoor een eenmalige waarborg van € 90 en verzekering van €45 per jaar (verdeeld over de
schoolrekeningen 3 x15 euro). Dit bedrag wordt verrekend via de schoolrekening. Verdere info i.v.m. het
gebruik ed. ontvangen jullie eind augustus of begin september.
Kennismakingsavond
Om het ‘ijs’ te breken op de nieuwe school, zien wij jullie (leerlingen en ouders) graag op onthaalavond van
maandag 30 augustus om 18u30.
De leerlingen maken dan al kennis met hun klas en klastitularis, terwijl de ouders nog wat uitleg krijgen over
de pedagogische en praktische werking van Campus Het Spoor.
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1 EN 2 SEPTEMBER 2021 : INSTAPDAGEN
 Woensdag 1 september starten we om 08u30 en eindigen we om 11u55
 Woensdag 2 september hanteren we de normale schooluren van 08u20 tot 15u25
Wat neem je mee?
 schrijfgerief
 een tussendoortje en een lunchpakket + drankje
Noteer ook alvast volgende datum: donderdag 9 september 2021: schoolfotograaf

Indien je nog vragen hebt, kan je terecht op het nummer 014/31 27 48 of via info@campushetspoor.be
Dan wensen we jullie nog een welverdiende vakantie, boordevol zon en superleuke activiteiten!

Roel Willekens en Natalie Drees
Directieteam
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