BuSO Egmont & Hoorn
Broeckstraat 37
9890 GAVERE
www.egmontenhoorn.be
info@egmontenhoorn.be
tel : 09/384.17.55
Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent!

Gavere, 29 augustus 2022
Beste ouder(s)/begeleider(s)
Beste leerling van OV4

De vakantie zit er bijna op, het schooljaar 2022 – 2023 staat in de startblokken. In deze brief vindt u enkele
aandachtspunten zodat de eerste schooldag en de eerste schoolweek vlot kunnen verlopen.
Het begin van de eerste schooldag
Uw dochter/zoon wordt op school verwacht op donderdag 1 september 2022 ten laatste om 8u30. Alle
leerlingen verzamelen op hun speelplaats. Leerlingenbegeleiders en leerkrachten staan klaar om leerlingen
op te vangen.
Leerlingen die met de trein reizen worden om 08.20 u aan het station van Gavere – Asper opgehaald met
onze schoolbus.
Leerlingen die recht hebben op een gratis trein- of busabonnement zullen eerstdaags een mail ontvangen
met het abonnement en een document. Als ouder/begeleider/leerling ga je naar een bemand loket (station
maakt niet uit) waar je jouw definitief abonnement zal verkrijgen. Vergeet hierbij zeker de identiteitskaart
niet.
Wat brengen leerlingen mee?
Vanaf de eerste schooldag is uw dochter/zoon in het bezit van:








een schooltas
een cursusblok
pennenzak met balpen, potlood,gom
een dikke ringmap – formaat A4
de identiteitskaart,
MOBIB-kaart/Buzzy-kaart/campuskaart
eigen medicatie (indien van toepassing) met ingevuld attest (zie blz. 3)

In de loop van de eerste volle schoolweek zal via de schoolagenda meegedeeld w o r d e n of er voor
bepaalde vakken bijkomend materiaal nodig is. U moet dus nog geen grote aankopen doen. Indien u
vragen hebt over het aan te kopen materiaal, dan moet u beslist contact opnemen.

1

Medicatie
De school kan geen medicatie toedienen op eigen initiatief, zelfs geen zogenaamd onschuldige pijnstiller.
Medicatie wordt wel toegediend wanneer een arts ons toestemming geeft. Op blz. 3 vindt u een formulier
dat door de arts moet ingevuld worden. Het ingevulde formulier wordt tijdens de eerste schoolweek
afgegeven.
Gelieve voldoende eigen medicatie mee te geven. Bij aankomst moet uw dochter/zoon deze op school bij
de leerlingenbegeleiders afgeven. U wordt tijdig op de hoogte gebracht mocht de voorraad medicatie bijna
op zijn.

Warme maaltijd en broodjes: bestellen na betaling
Voor de warme maaltijden en broodjes werken we met een automatisch systeem voor de bestelling en
de betaling. Het systeem heet Netpay en is gekoppeld aan het smartschoolaccount van uw dochter of
zoon.
De leidraad krijgt u in een aparte bijlage.

Uurrooster
Op pagina 4 vindt u een overzicht van de uren voor de leerlingen van OV4, type 3.
BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET 3de EN 4de MIDDELBAAR
Dit schooljaar starten we met een aangepast uurrooster voor de leerlingen in de tweede graad (3de en 4de
middelbaar). Deze leerlingen zullen vanaf nu op maandag EN op donderdag les krijgen tot 16u15 omdat we de
leerlingen 1 uur extra praktijk willen geven.
Belangrijke aanvulling voor de leerlingen van de 3de graad:
Voor de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar
 is er een 8ste lesuur op donderdag. De lesdag eindigt voor hen dus om 16u10 ipv 15u20.
 is er stage op maandag (startdag wordt later nog meegedeeld, in september is er nog GEEN stage)
Voor de leerlingen van het 7de middelbaar
 is er een 8ste lesuur op dinsdag. De lesdag eindigt voor hen dus om 16u10 ipv 15u20.
 is er stage op donderdag en vrijdag (startdag wordt later nog meegedeeld)

Misschien hebt u nog vragen. Aarzel niet om ons te contacteren, we staan graag klaar om elke vraag, elke
suggestie of opmerking ter harte te nemen.
Voor het overige is het nu wachten op die eerste schooldag.

Met vriendelijke groet
Kris Bruwaert
Directeur
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Medicatie op school – Attest van de behandelende arts
Naam van de leerling : ……………………………………….............……………………………..........……
Klas : ……………………………………………………………............………………...........……………….
Mag de lessen bijwonen, maar dient de volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren:
Benaming medicatie:
……………………………………………………........…………………………...........………………………
Wijze van toediening:
…………………………………………………………........………………...........……………………………
Op welk tijdstip en hoeveelheid:
………………………………………………………........………………...........………………….…………...
Voorziene periode:
………………………………………………........………………………………………...........………………
Wijze van bewaring:
……..........……………………………………………………………………………...............………………..
De medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden
meegebracht. Het medicijn dient steeds van een etiket te worden voorzien met daarop de naam van de
leerling en het adres en telefoonnummer van de voorschrijvende arts.
Voorschrijvende arts:

Medeondertekening ouders/verantwoordelijke

…………………………………….

..……………………………………………..

Datum : ……………………….......

Datum : ……………………....................….

Stempel van de arts:
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Schooluren OV4 type 3
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.30 – 9.20

8.30 – 9.20

8.30 – 9.20

8.30 – 9.20

8.30 – 9.20

9.20 – 10.10

9.20 – 10.10

9.20 – 10.10

9.20 – 10.10

9.20 – 10.10

Speeltijd
10.10 – 10.25
10.25 – 11.15

10.25 – 11.15

10.25 – 11.15

10.25 – 11.15

10.25 – 11.15

11.15 – 12.05

11.15 – 12.05

11.15 – 12.05

11.15 – 12.05

11.15 – 12.05

Middagpauze

Middagpauze

Einde lesdag

Middagpauze

Middagpauze

12.05 – 12.40

12.05 – 12.50

12.05 – 12.50

12.05 – 12.50

12.40 – 13.30

12.50 – 13.40

12.50 – 13.40

12.50 – 13.40

13.30 – 14.20

13.40 – 14.30

13.40 – 14.30

13.40 – 14.30

14.20 - 15.10

14.30 – 15.20

14.30 – 15.20

14.30 – 15.20

Speeltijd

Einde lesdag

Einde lesdag behalve
de

voor 2 graad en 3

15.10 – 15.25

Einde lesdag

de

graad.

15.25 – 16.15

15.20 – 16.10

Einde lesdag

Einde lesdag
Strafstudie
15.20 – 16.10
Strafstudie
16.10 – 17.00

Aanvullingen!
Voor de leerlingen van het 3de en 4de middelbaar:
 Is er op maandag en op donderdag een 8ste lesuur




Voor de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar:
is er een 8 lesuur op donderdag. De lesdag eindigt voor hen dus om 16u10 ipv 15u20.
 Is er stage op maandag
ste

Voor de leerlingen van het 7de middelbaar:
is er een 8 lesuur op dinsdag. De lesdag eindigt voor hen dus om 16u10 ipv 15u20.
 is er stage op donderdag en vrijdag
ste
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