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Antwerpen augustus 2019 

Praktische info boeken, lockers, uniform en eerste schooldag  

Beste ouder  

Beste leerling    

Afhalen boekenpakket  

Bestelde u het boekenpakket bij Standaard Boekhandel, dan wordt dit op school afgehaald op vrijdag 30 

augustus 2019:  

− voor het 1e jaar: 9.00 tot 10.30 uur 

− voor het 2e jaar: 10.30 tot 12.00 uur 

− voor het 3e jaar: 13.00 tot 14.00 uur 

− voor het 4e jaar: 14.00 tot 15.00 uur 

− voor het 5e jaar: 15.00 tot 16.00 uur 

− voor het 6e jaar: 15.00 tot 16.00 uur  

Indien er bij levering boeken nog niet voorradig zijn, worden deze nadien op school geleverd en verdeeld. 

U krijgt hiervoor een dubbel van de leveringsbon waarop de nog na te leveren boeken aangekruist 

worden. We vragen u om zeker deze leveringsbon bij te houden tot u alle boeken ontvangen hebt. U kan 

deze informatie ook steeds terugvinden in uw account onder de rubriek mijn bestellingen. 

Eerste schooldag  

Op 2 september 2019 verwelkomen we al onze leerlingen graag op school in perfect uniform. 

Onderstaand schema biedt een overzicht van wanneer u op school verwacht wordt. De klastitularissen 

halen u op in de agora en begeleiden u naar de Yoorszaal. Daar krijgt u gezamenlijk informatie. Nadien 

is er een kennismaking met de klas en de titularis.  

− voor het 1e jaar: 8.25 - 12.05 uur 

− voor het 2e jaar: 9.00 - 12.05 uur 

− voor het 3e jaar: 9.30 - 12.05 uur 

− voor het 4e jaar: 10.00 - 12.05 uur 

− voor het 5e jaar: 10.30 - 12.05 uur 

− voor het 6e jaar: 11.00 - 12.05 uur 

− Evaluatie vakantiewerken: 12.05 – 13.30 uur 

− Instaptoetsen: Leerlingen die een bijwerkpakket kregen tijdens de vakantie, blijven mogelijk nog 

langer om een instaptoets af te leggen. De exacte informatie hierover krijgt u van de leerkracht 

die uw bijwerkpakket opvolgt.   



Lockerverhuur  

Vanaf het derde middelbaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om een locker op school te huren. U 

kunt hiervoor op:  

− vrijdag 31 augustus: tussen 10 uur en 16 uur (in combinatie met de boekenverkoop)   

− donderdag 5 september tussen 12.05 uur en 13.30 uur  

− vrijdag 6 september tussen 12.05 uur en 13:30 uur  

Het huurbedrag voor een volledig schooljaar bedraagt € 30 (€ 20 huur + € 10 waarborg). Gelieve er 

rekening mee te houden dat dit bedrag (in tegenstelling tot de schoolboeken) enkel cash betaald kan 

worden.  

Uniformwinkel  

Ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar is onze uniformwinkel geopend op volgende dagen:  

− woensdag 28 augustus: 9.00 – 17.00 uur  

− vrijdag 30 augustus: 9.00 – 17.00 uur  

− maandag 2 september: 9.00 – 17.00 uur  

Tijdens het schooljaar is de uniformwinkel elke maandag van 15 uur tot 17 uur geopend. Indien u de 

kledij niet hoeft te passen, kunt u bestellen via een bestelformulier. Deze formulieren zijn te vinden op 

de website, Smartschool en aan de receptie.  

De prijs van de hemdjes varieert tussen € 26 en € 30, het turnuniform bedraagt € 25.  

Onze uniformwinkel kunt u vinden op het schoon verdiep, gelegen op de eerste verdieping ingang 

Maarschalk Gérardstraat 18. Hier zult u uiteraard ook de mogelijkheid hebben, om de kledij te passen.  

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.  

Met vriendelijke groeten  

  

  

Katelijne Pickery          Liesbeth Piot        

Algemeen directeur          Pedagogisch directeur  


