Beste ouders en leerling
Vooreerst willen we je danken voor jullie vertrouwen in het VTI Zeebrugge. Om tijdig en degelijk
het nieuwe schooljaar te kunnen starten, zijn onderstaande punten belangrijk om op te volgen.

1.

Onthaalavond nieuwe leerlingen

Op dinsdag 30 augustus om 18u00 verwelkomen we de ouders en de nieuwe leerlingen in de
refter, via ingang Ploegstraat 38. We overlopen onze dagelijkse werking en proberen op jullie
vragen een antwoord te geven.

2.

Eerste schooldag

Alle leerlingen worden op donderdag 1 september om 8.25 uur op school verwacht.

3.

Bestelling schoolboeken, laptop en kledij via onze website onder de link

De bestelling van onze schoolboeken gebeurt bij Studieshop.
De boekenlijst komt ten vroegste op 21 juni online.
STAP 1: Ga naar de schoolwebsite en klik bovenaan op het winkelwagentje. Klik op
Handboeken (boekenlijst). 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 57117 of je kunt ook contact opnemen met de school via het onthaal op het nummer
050 55 96 10.
STAP 2: Studieshop.be zorgt dat de bestelling op het thuisadres wordt geleverd.
De bestelling van de laptop gebeurt van Signpost.
Elke leerling huurt een laptop (die na de huurperiode eigendom wordt van de leerling).
De huurperiode is afhankelijk van het schooljaar waarvoor je inschrijft. De laptop heeft service- en
diefstalgarantie en bevat alle nodige legale software.
STAP 1: Ga naar de schoolwebsite en klik bovenaan op het winkelwagentje. Klik op de BYODlaptop met de gewenste huurperiode 46 maanden of 22 maanden.
STAP 2: Signpost zorgt dat de bestelling tegen 1 september naar school wordt gebracht. De
eerste lesdag ontvangt elke leerling zijn laptop. De bestellingen kunnen vanaf 21 juni.
De bestelling van werkkledij, turnkledij en werkkoffers gebeurt via Studieshop.
STAP 1: Ga naar de schoolwebsite en klik bovenaan op het winkelwagentje. Klik op Materiaal
(materiaallijst). 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 57117 of
je kunt ook contact opnemen met de school via het onthaal op het nummer
050 55 96 10.
STAP 2: Studieshop.be zorgt dat de bestelling op het thuisadres of op school wordt geleverd
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4.

De maaltijden

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 Click4food kan je die badge voorzien van het nodige geld. Aankopen van een nieuwe badge
bedraagt €10 (De kostprijs badge is €4 en €6 startgeld).

5.

Het trein-, bus- en tramabonnement

De aanvraag van een treinabonnement of Buzzypazz gebeurt best minimum 10 werkdagen 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.

6.

De middagpas

Het toekennen van een middagpas is gebonden aan een aantal afspraken en
verantwoordelijkheden. Het aanvraagformulier kan via de website worden gedownload en
ingevuld aan de leerlingenbegeleiding worden afgegeven.

7.

Lockers

Alle leerlingen huren een persoonlijke locker voor de prijs van €20 per schooljaar. Deze locker is
belangrijk om je laptop en ander schoolmateriaal in op te bergen.

8.

Digibonus

In kader van de digisprong, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, krijgen ouders vanaf
schooljaar 2021-2022 tem 2023-2024 een uitzonderlijke en tijdelijke digibonus.
Elke ouder krijgt volgende tegemoetkoming
• 50 euro digibonus op de schoolrekening van december en juni
• Academic software (50 licenties op veel gebruikte softwarepakketten)
• Volledig digitale leerpakketten zoals Electude, T-skills, de digitale methode
Voorwaarden om digibonus te ontvangen:
• Op de datum van uitbetaling ingeschreven zijn als regelmatige leerling
• Eigen laptop gebruiken (bij voorkeur gekocht of gehuurd via Signpost)
• Geen openstaande facturen hebben bij Signpost
• Elke ouder kan maximaal 3 jaar de digibonus ontvangen (of tot uitputting van
digisprong-middelen)
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9.

Betaling

De schoolboeken, het werkmateriaal en de laptop heb je al betaald via de verschillende
webwinkels. Daarnaast zijn er nog mogelijks extra schoolkosten voor o.a. cursussen door de school
opgemaakt, kopies, uitstappen, de schoolbus (Sijsele, Damme, Dudzele, Ramskapelle),…
Deze worden geregeld via de semestriële schoolfactuur.
We weten dat niet alle ouders het gemakkelijk hebben om de schoolkosten te betalen. Maak je je
op één of andere manier zorgen over de schoolkosten? Aarzel niet om contact op te nemen met
één van de leerlingbegeleiders. We engageren ons om voor elke situatie samen uit te zoeken wat
mogelijk is, hoe we eventueel kosten kunnen spreiden, welke financiële
ondersteuningsmogelijkheden er intern en extern zijn. Wat je zorgen ook zijn, blijf er niet mee
zitten. Kom naar ons en we zoeken samen uit hoe we jou kunnen ondersteunen. Want wij vinden
het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt, ook voor die gezinnen die het financieel niet
breed hebben.
Administratieve sluiting: 3 juli tot men met 15 augustus.
We zijn terug open op dinsdag 16 augustus 2022.

Met vriendelijke groeten,
het schoolteam van VTI Zeebrugge
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