WELKOM OP ONZE SCHOOL
ONS OPVOEDINGSPROJECT:

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
VOOR HET SCHOOLJAAR

2019-2020
met onder andere
Bestelling en afhalen van de schoolboeken
maaltijden, kledij, vervoer, middagpas
en leerlingenkastjes

Beste ouders en leerling
Vooreerst willen we je danken voor het vertrouwen dat je (terug) hebt gesteld in het VTI
Zeebrugge en heten je dan ook welkom in onze grote familie.
Om tijdig en degelijk het nieuwe schooljaar te kunnen starten, bezorgen wij je deze folder met
enkele PRAKTISCHE SCHIKKINGEN.
De ouders en de leerlingen worden uitgenodigd op campus Zeebrugge, Ploegstraat 38 op

dinsdag 27 augustus van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur
voor het afhalen van de boeken en eventueel een maaltijdkaart, kledij. en. Tevens kunnen ook de
middagpassen, schoolbusabonnement en leerlingenkastjes worden aangevraagd.

Mogen wij vragen met de school contact op te nemen
als het op deze momenten niet lukken.

1. De eerste schooldag
Alle nieuwe leerlingen worden op maandag 2 september om 8.25 uur op school verwacht voor
een uitgebreide kennismaking. De andere leerlingen worden om 10.15 uur verwelkomd. De
bussen rijden echter maar één keer op het gebruikelijke ochtenduur.

2. De schoolboeken
De bestelling gebeurt bij studieshop.be: Alle registraties en accounts uit het verleden zijn
geschrapt door de nieuwe wet op de privacy. Bij de bestelling volg je best volgende stappen.
STAP 1 : Ga naar naar de website van www.studieshop.be. Registreren is noodzakelijk om het
stappenplan te kunnen volgen. Heb je toch problemen dan kun je altijd terecht bij de
klantendienst op het gratis nummer 0800 57 117 of je kunt ook contact opnemen met de
school via de website vtizeebrugge.be of via het onthaal op het nummer 050/ 55 96 10.
STAP 2 : Studieshop.be zorgt dat de bestelling naar onze school wordt gebracht. (geen
thuisbestellingen aanvragen a.u.b.).
De nieuwe betalingsmogelijkheden worden haarfijn uitgelegd door studieshop.be.
STAP 3 : Je haalt je boekenpakket af op onze school op dinsdag 27 augustus van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16.30 uur.

3. De schoolfactuur
De schoolboeken heb je al betaald bij de bestelling, maar wij vragen bij het afhalen van de boeken
wel een voorschot van € 50 op de schoolrekening (oa. cursussen door de school opgemaakt,
kopies, uitstappen,… ).
De eindafrekening wordt in mei 2020 opgestuurd.
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4. De maaltijden
Campus Zeebrugge:
De school biedt de mogelijkheid aan om op school een warme maaltijd, soep, drank, desserts, fruit
of een broodje te kopen. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, koop je een maaltijdbadge.
Via bankoverschrijving kan je die badge voorzien van het nodige geld.
Aankopen van nieuwe badge bedraagt €10 (De kostprijs badge is €4 en €6 startgeld).
Campus Heist:
De school biedt de mogelijkheid aan om tijdens de middagpauze een warme maaltijd, belegd
broodje of soep aan te aankopen. Een warme maaltijd dien je te bestellen voor 8.25 uur op het
secretariaat. Een belegd broodje bestel je voor 10.15 uur. Het wordt ’s middags vers geleverd in de
refter.

5. De kledij
Campus Zeebrugge
In de praktijklessen is voorgeschreven kledij verplicht, zie schema hieronder. Daarnaast zijn, om
ernstige kwetsuren aan voeten te vermijden, veiligheidsschoenen (S3) verplicht voor heel wat
leerlingen, zie ook onderstaand schema.

werkbroek

werk T-shirt

sweater

veiligheidschoenen S3

veiligheidsbril

€ 30

€ 10

€ 20

laag: €30 en hoog €35

€3

Blouson €35
1° graad - A stroom
1° graad - B stroom

Blouson of Sweater en T-shirt
x

2° graad - Engineering (EM)

Blouson of Sweater en T-shirt

x
x (hoog model)

Blouson of Sweater en T-shirt

x

x

2° graad - (Elektro)mechanische techn.

x

Blouson of Sweater en T-shirt

x (laag model)

x

2° graad - Basismechanica

x

Blouson of Sweater en T-shirt

x (laag model)

x

domein Auto

x

x (laag model)

x

domein Koel/Warm/Sanitair

x

x (laag model)

x

domein Hout en Bouw

x

x(hoog model)

x

domein Vrachtwagenchauffeur

x

x (laag model)

x

Blouson of Sweater en T-shirt
Blouson of Sweater en T-shirt
Blouson of Sweater en T-shirt
Blouson of Sweater en T-shirt

eventueel
kniestuk €10

Leerlingen uit de 7de jaren BSO en Se-n-se mogen zelf een technische werkbroek (met extra
zijzakken) aankopen. De kleur van de broek is donkergrijs!
In de turnles dragen alle leerlingen een T-shirt met het embleem van de school, aankoopprijs €10.
Er zijn eveneens losse kniestukken aan €10 ter beschikking
De prijzen zijn deze van het schooljaar 2018-2019. Mogelijk kunnen er prijsstijgingen zijn.
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Campus Heist
Ook hier is de voorgeschreven kledij van de school verplicht:
- voor de kookles: een schort met logo van de school
- voor de stages verzorging: een stage polo, aankoopprijs €12
- voor de turnles: een T-shirt met het embleem van de school, aankoopprijs €10

Kledij en schoenen kunnen gepast en aangekocht worden bij het afhalen van de boeken.

6. Het trein- , bus- en tramabonnement
De aanvraag van een treinabonnement of Buzzypazz gebeurt best minimum 14 dagen voor de
start van het schooljaar. De leerlingen die met de trein naar school komen en niet meer leerplichtig
zijn, kunnen een schoolattest op school aanvragen.

7. De schoolbus
Info over de schoolbus richting Ramskapelle, Dudzele, Damme, en Sijsele en het betalen
het jaarabonnement (€ 217) gebeurt eveneens bij het afhalen van de boeken.

van

8. De middagpas
Het toekennen van een middagpas is gebonden aan een aantal regels. Deze voorwaarden zijn te
verkrijgen bij het afhalen van de boeken.

9. Leerlingenkastjes op campus Zeebrugge
Leerlingen kunnen kastjes huren voor de prijs
krijg je bij het afhalen van de boeken.

van €20

per schooljaar. Meer info daaromtrent

Betalingsmogelijkheden

payconiq
onderwijscheques

bancontact
cash

Met vriendelijke groeten,
het schoolteam van VTI Zeebrugge
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