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Oostakker, 2019 

 
 
OUDERBRIEF SEPTEMBER 

 

 

Mevrouw  

Mijnheer  

Geachte ouder(s)  

Beste leerling(en) 

 

 

 

In september gaat het nieuwe schooljaar van start. Wij danken u oprecht voor het vertrouwen in onze 

school en verzekeren we u dat we ons het hele schooljaar zullen inspannen voor een degelijke observatie, 

begeleiding en studieoriëntering van uw zoon of dochter. 

 
 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Arne Lobbens                               Marijke Eeckhout 
ALGEMEEN COÖRDINATOR CAMPUS IMPULS                                                           DIRECTEUR  REYNAERTSCHOOL 

 

 
 

Deze brief leest u ook op Smartschool 
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SEPTEMBER 

 

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR – MA. 2 SEPTEMBER 

Alle leerlingen worden maandag 2 september op de speelplaats van onze nieuwbouw verwacht. De eerste 

schooldag kent een atypisch lesverloop en graag verwijzen we u hiervoor naar de aparte brief omtrent 

deze dag. De brief staat op Smartschool/website. 

 

De volgende starturen gelden:  

 1 ste jaar 8u30 – 15u30  

 2 de jaar 9u20 – 15u30  

 3 de jaar 10u20 – 15u30  

 4 de jaar 11u10 – 15u30  

 5 de jaar 11u10 – 15u30  

 6 de jaar 11u10 – 15u30 

Deze brief leest u op Smartschool 

 

 

COLLECTIEF BUSVERVOER – MA. 2 SEPTEMBER 

Een nieuw schooljaar betekent ook dat er een nieuwe reeks buslijnen voor het collectief busvervoer in 

gebruik worden genomen. Dit loopt de eerste dagen altijd stroef. Panikeer dus niet als de bus wat later 

komt, iedereen moet de eerste dagen z’n weg vinden. 

 

 

INFORMATIEAVOND – DO. 5 SEPTEMBER 

Wij nodigen u van harte uit op de algemene informatieavond van donderdag 5 september. Deze start om 

19u stipt in de polyvalente zaal. Daar zal u kunnen kennismaken met alle vakleerkrachten die uw zoon of 

dochter dit jaar onderwijzen alsook de begeleidende psycholoog/ orthopedagoog/ leerlingbegeleider. Het 

einduur wordt voorzien rond 20.30 uur.  

Deze brief leest u op Smartschool 

 

 

 

 

VAKUITSTAPPEN IN SEPTEMBER 

 

vr. 6 september    2e graad  Sportdag 2e graad “Oudenaarde” 

di. 10 september (voormiddag)  2A1 – 2A2  Biotoopstudie 

di. 10 september (namiddag)  2BVL1 – 2BVL2  Biotoopstudie 

do. 12 september (voormiddag) 2A3   Biotoopstudie 

vr. 13 september   1e graad  Sportdag 1e graad “Puyenbroeck” 

vr. 13 september   3e graad  Sportdag 3e graad “Afvaart Lesse” 

 

>> brieven en info verschijnen op Smartschool 
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ALGEMENE INFO 2019-2020 

CAMPUS ECONOMIE 

Zoals u in de brief in verband met onze lokaalverdeling kon lezen, zitten de leerlingen van de 2e en 3e 

graad voor het specifieke economische gedeelte op onze ‘Campus Economie’, bv. lessen ‘toegepaste 

economie’. Deze campus ligt op 250 meter stappen van onze nieuwbouw, in de Christiaan Van der 

Heydenlaan. We zorgen dat de klassenwissels tijdens pauzes gebeuren opdat er geen lestijd verloren gaat. 

Echter, bij het eerste lesuur ’s morgens moeten we een duidelijke afspraak maken opdat de lessen om 

8u30 kunnen starten op Campus Economie. 

 

Leerlingen die daar het eerste lesuur les krijgen, hebben ’s morgens twee keuzes: 

 

KEUZE 1: De leerlingen gaan eerst naar onze nieuwbouw (open om 7u40) en kunnen daar op de 

speelplaats vertoeven of in de studiezaal plaatsnemen. Om 8u20 is er een apart belsignaal dat deze 

leerlingen doet verzamelen om onder begeleiding naar Campus Economie te stappen. Zo zijn ze er om 

8u30 bij aanvang van het eerste lesuur. 

 

KEUZE 2: De leerlingen gaan rechtstreeks naar Campus Economie, zonder eerst in de nieuwbouw te 

passeren. Daar is pas toezicht om 8u20. Leerlingen die rechtstreeks gaan, kunnen pas om 8u20 binnen. 

 

HUISWERKKLAS 

We hebben elke avond de mogelijkheid tot avondstudie (17u) op school, op woensdag tot 13u. Dit jaar 

lanceren we een extra, nieuw concept… de ‘huiswerkklas’.  

Naast onze traditionele studie is er een ‘huiswerkklas’ waarin leerlingen in een apart lokaal intensief 

begeleid worden bij hun studieplanning en taken; “wat moet je studeren?”, “waar is de toetsenfiche?”… 

Als we merken dat leerlingen hier nood aan hebben, zal het zorgteam u als ouder zeker contacteren zodat 

we dit kunnen opstarten. 

 

CONTACTMOMENTEN DIT SCHOOLJAAR  

We zetten in op stevige contactmomenten. Natuurlijk is communicatie mogelijk via mail/telefoon maar 

hieronder geef ik alvast enkele mogelijke oudercontacten mee. Ze zijn niet alle verplichtend, vaak werken 

we met momenten ‘op vraag’. Als we bijvoorbeeld merken dat we in oktober moeten bijsturen op 

studievlak, zullen we een moment inplannen. Maar dat is dus niet voor elke ouder/leerling bedoeld. 

 

Do. 05/09    

 

Infoavond donderdag: gesprek met leerkrachten en zorgteam mogelijk. 

Do. 24/10    

 

Oudercontact met klassenraad: dit is een oudercontact op vraag van de klassenraad. 

Do. 09/01   Oudercontact: hier kan je elke leerkracht spreken waarvan jouw kind les krijgt. Dit is 

gebruikelijk in functie van de kerstexamens. Je kan hiervoor in december een gesprek 

vastleggen via Smartschool. 

Ma. 29/06   Oudercontact: op vraag van ouders en/of klassenraad is een afsluitend oudercontact 

met de klassenraad mogelijk. Dit kan zijn in het kader van oriëntering, 

resultaatbespreking, etc. 
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SCHOOLUREN  
 

 Vooropvang    7u40 tot 8u30 (studiezaal opent om 8u) 

 Start lunchmoment 1e graad  12u 

 Start lunchmoment 2e & 3e graad*  12u20 

 Workshops     12u20 tot 12u50 

 Avondopvang    tot 17u (op woensdag tot 13u) 

 

*leerlingen 2e en 3e graad die deelnemen aan een workshop, kunnen aansluiten bij het lunchmoment van 

de 1e graad. 

 

 

TIJDSTIP INVULLING Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7u40 – 8.30u (VOOR)OPVANG 
     

8.30u – 9.20u LESUUR 1 1 8 15 19 26 

9.20u – 10.10u LESUUR 2 2 9 16 20 27 

10.10u – 10.20u OCHTENDPAUZE 
     

10.20u – 11.10u LESUUR 3 3 10 17 21 28 

11.10u – 12u LESUUR 4 4 11 18 22 29 

12u – 12.20u LUNCH 1e GRAAD 
  

34* 
 

woensdag: 
opvang tot 13u 

  

12.20u – 12.50u LUNCH 2e + 3e GRAAD 
WORKSHOPS 

 

    

12.50u – 13.40u LESUUR A 5 12  

 

23 30 

13.40u – 14.30u LESUUR B 6 13 24 31 

14.30u – 14.40u NAMIDDAGPAUZE 
    

14.40u – 15.30u LESUUR C 7 14 25 32 

15.30u – 16.20u LESUUR D 
 

33* 35* 36* 

16.20u – 17.00u AVONDSTUDIE 
    

*Het aantal lesuren hangt af van de gekozen richting 


