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Antwerpen 27 augustus 2019 

 

Aan de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs schooljaar 2019-2020 

 

Beste leerling 

Wij heten je van harte welkom in de Sint-Ludgardisschool en hopen dat je je vlug thuis zal voelen. 

Hier volgt al wat informatie over je eerste schooldagen. 

Vrijdag 30 augustus 2019 

Indien je een boekenpakket via de Standaard boekhandel bestelde, kan dit worden afgehaald op school 

op vrijdag 30 augustus 2019 van 9.00 tot 10.30 uur. Indien er bij levering boeken nog niet voorradig zijn, 

worden deze nadien op school geleverd en verdeeld. Je krijgt hiervoor een dubbel van de leveringsbon 

waarop de nog na te leveren boeken aangekruist worden. We vragen je om zeker deze leveringsbon bij 

te houden tot je alle boeken ontvangen hebt. Je kan deze informatie ook steeds terugvinden in uw ac-

count onder de rubriek mijn bestellingen. 

Onze uniformwinkel is die dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.  

Maandag 2 september 2019 

We verwachten je op school in de Maarschalk Gérardstraat 18 in perfect uniform van 8.25 tot 12.05 uur.  

Je brengt je pennenzak met kleurtjes, een pasfoto, een schaar en een postbodekaft mee. 

Die dag wordt de klasindeling meegedeeld en is er een kennismakingsmoment met de titularis. Je krijgt 

veel informatie over de werking van de school.  

Indien je de oriënteringsproefjes nog niet hebt afgelegd, wordt van je verwacht dat je deze vandaag nog 

aflegt. Het zijn kleine testjes Frans, Nederlands en wiskunde. Je kan op school je lunch opeten van 12.05 

tot 12.35 uur. Daarna vinden de proefjes plaats (12.45 – 14.45 uur). Breng zeker een geodriehoek mee! 

Onze uniformwinkel is die dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.  

Onze school maakt gebruik van Smartschool in de communicatie naar jou en je ouders. Het gebruik van 

Smartschool wordt tijdens de eerste dagen uitgelegd in de klas. Daarnaast krijgen jullie een e-mailadres 

van de school dat gebruikt wordt voor Office-toepassingen en digitale schoolboeken. Voor je ouders 

volgt er nog een brief met informatie over Smartschool.  

 



Dinsdag  3 september 2019 

We verwachten je op school in de Maarschalk Gérardstraat 18 in perfect uniform van 8.25 tot 15.40 

uur.  

Je brengt je pennenzak met kleurtjes, je agenda en je postbodekaft mee. 

Je krijgt o.a. een rondleiding door de school. Er zullen ook teambuildingsspelletjes gedaan worden.  

Woensdag 4 september 2019 

Gewone uurregeling van 8.25 tot 12.05 uur.  

Breng zeker je boeken mee, want vandaag starten de lessen vanaf lesuur 1!  

Info-avond 

Op dinsdag 17 september 2019 organiseren we een kennismakingsavond voor alle ouders van de eer-

stejaars en van de andere nieuwe leerlingen, zij worden verwacht om 20.00 uur in de cafetaria van de 

school. Zij worden onthaald door directeurs Katelijne Pickery en Liesbeth Piot. 

Je ouders kunnen nadien kennismaken met je klastitularis in je klas. Het is de bedoeling dat je ouders 

met de klastitularis en met andere ouders informatie en antwoorden uitwisselt over alle mogelijke as-

pecten van het schoolleven. 

Indien jij of je ouders vragen hebben over Smartschool kan u die avond ook terecht bij onze ICT-coördi-

nator, Gregory Dugaucquier.  

Je ouders worden ook vriendelijk uitgenodigd op een infoavond Leren Leren op donderdag 26 septem-

ber 2019 om 19.30 uur waarin ze praktische tips krijgen om je te helpen bij het studeren.   

 

Wij wensen je nog enkele ontspannende en mooie vakantiedagen.  

 

 

Katelijne Pickery  Liesbeth Piot   Sonja Liberloo en Jamie Souverijns 

Algemeen directeur  Pedagogisch directeur  Coördinatoren eerste graad 

 


