Beste ouder(s)
Beste leerling
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de zomervakantie.
Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september 2022.
Via deze infobrief zetten we enkele belangrijke richtlijnen op een rijtje:
● We verwachten alle leerlingen op donderdag 1 september op de campus
waar ze les volgen voor een onthaaldag.
o De 1ste jaars worden om 8.30 uur samen met hun ouder(s) op
school verwacht voor een welkomstontbijt.
o De leerlingen vanaf het 2de jaar worden om 9.50 uur op school
verwacht.
o De leerlingen uit 3+4 Schilderen en Decoratie 5+6 Duurzaam
Wonen worden op de campus Hellestraat in Wervik verwacht.
● De eerste lesdag eindigt om 15.15 uur.
● Op de eerste schooldag worden onthaalactiviteiten georganiseerd om de
campus te leren kennen, kennis te maken met het leerkrachtenteam en
de medeleerlingen.
o De leerlingen brengen de eerste dag enkel wat schrijfgerief mee
naar school.
▪ Aan de leerlingen die starten in het 1ste jaar wordt
gevraagd om volgende zaken mee te brengen naar school:
● de identiteitskaart
● het getuigschrift basisonderwijs
● de BASO-fiche.
● Tijdens de onthaaldag zal het tijdelijk lessenrooster meegedeeld worden
en ontvangen de leerlingen hun planner (schoolagenda).
● Het lessenrooster start op vrijdag 2 september, voor leerlingen van de
1ste graad zijn er in de voormiddag eerst nog enkele workshops.
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● De leer- en handboeken worden begin september door de
vakleerkrachten bezorgd.
Eventuele bijkomende benodigdheden zullen eveneens door de
vakleerkrachten meegedeeld worden (voor de 1ste jaars: zie bijlage)
● In de loop van september volgt de eerste schoolfactuur. Een raming van
de schoolkosten is terug te vinden op op onze website:
https://futurascholen.be/secundair/schoolkosten/
● Het schoolreglement is terug te vinden op onze website:
https://futurascholen.be/secundair/schoolreglement-en-ppgo/
● Op donderdag 29 september 2022 om 18.00 uur organiseren we voor alle
leerlingen van het eerste jaar en alle nieuwe leerlingen vanaf het 2e
jaar en de 2e en de 3e graad een eerste informeel
oudercontact/kennismaking. Gelieve deze datum vast te pinnen in jullie
agenda. Die avond maak je kennis met het leerkrachtenteam en worden enkele
praktische afspraken overlopen. Daarnaast wordt er ook een infosessie rond
het werken met Smartschool voorzien.

We wensen alle leerlingen een prima start en veel succes het komende
schooljaar.
Met vriendelijke groeten
Els Poublon en Kevin Dekyen
directieteam
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