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Nuttige informatie voor het schooljaar 2021-2022
Je zoon/dochter is voor het schooljaar 2021-2022 ingeschreven in onze school. Graag willen we je
bedanken voor het vertrouwen dat je stelt in onze school.
We lijsten enkele voorbereidingen en data op, zodat we het nieuw schooljaar vlot kunnen starten.
Vóór 15/07/2021
Alle leerlingen

Aankopen van de handboeken
Je koopt de handboeken vóór 15/07/2021. Er zijn 2 manieren om je
schoolboeken aan te kopen:

Koop je boeken via
studieshop.

•

Bestel je schoolboeken via studieshop. Ga naar
www.studieshop.be en kies Sint-Martinusscholen TSO/BSO en kies
dan de juiste klas.

•

Koop je boeken waar je zelf wil. Op deze website vind je een
boekenlijst terug onder het tabblad ‘inschrijvingen’.

Koop je boeken elders.

Zorg dat je bij de start van het schooljaar al je schoolboeken hebt, zodat je
alle lessen meteen goed kan volgen!

Vóór 15/07/2021
Enkel voor leerlingen van
het derde leerjaar

Aankoop of huur laptop voor leerlingen van het derde leerjaar
Je koopt een laptop of je huurt een laptop via de webshop vóór
15/07/2021. Er zijn twee modellen van laptops.
Selecteer het STEM-model (HP Probook 455) indien je zoon/dochter
ingeschreven is in een richting uit het domein
• STEM (TW – BW – EMT – M – H).
Selecteer het OFFICE-model (Dell Latitude 3420) indien je zoon/dochter
ingeschreven is in een richting uit het domein:
• Maatschappij & Welzijn (M&WW – M&W – Z&W)
• Economie & Organisatie (B&O – O&L)
Meer info over het laptopproject vind je op onze schoolwebsite.
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Vóór 15/08/2021
Alle leerlingen

Voorschot schoolrekeningen
Je betaalt een voorschot van 50 euro vóór 15/08/2021. Dat voorschot
wordt in mindering gebracht bij de verschillende schoolrekening(en).
• Stort 50 euro op rekeningnummer BE17 4330 1382 2121
• met vermelding “voorschot schoolrekening + NAAM
LEERLING(E)”.

Vóór 15/08/2021
Enkel voor nieuwe
leerlingen in de afdelingen:
• Hout(bewerking)
• (Basis)mechanica
• Werktuigmachines
• Bouwtechnieken

Voorschot werkmateriaal en kledij
Nieuwe leerlingen in de afdelingen hout, mechanica en bouwtechnieken
kopen een werkkoffer aan.
Je betaalt hiervoor een voorschot van 50 euro vóór 15/08/2021. Dat
voorschot wordt in mindering gebracht bij de verschillende
schoolrekening(en).
• Stort 50 euro op rekeningnummer BE17 4330 1382 2121
met vermelding “voorschot werkmateriaal + NAAM LEERLING(E)”.

Op 1/09/2021
Alle leerlingen

Eerste schooldag
De school start op woensdag 01/09/2021 om:
• 8.30 uur: de leerlingen van het 3de leerjaar
• 9.20 uur: de leerlingen van het 4de, 5de, 6de en 7de leerjaar
De eerste schooldag eindigt voor alle leerlingen om 12.05 uur.

Op 9/09/2021
Alle nieuwe leerlingen op
onze school

Infomoment ouders nieuwe leerlingen
We maken graag kennis met de ouders van alle nieuwe leerlingen op
donderdag 9/09/2021 om 19.00 uur.

Hartelijk dank voor het uitvoeren van deze voorbereidingen.
Als je problemen hebt met het betalen van bepaalde aankopen, kan je ons contacteren op
directie.tso-bso@martinusasse.be. We zoeken dan samen naar een oplossing.
We kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar!
Het schoolteam
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