Beste ouder
Beste leerling
Je hebt er voor gekozen om het volgende schooljaar naar Campus Wemmel te komen.
Dat is fantastisch! We heten je van harte welkom en danken je voor je vertrouwen in
onze school!
Hieronder vind je heel wat informatie die je op weg kan helpen om de start goed voor te
bereiden.
Wat kan ik al doen voor 1 september?
Bestel je boeken, laptop en sportkledij zo snel mogelijk
Je doet dit via www.iddink.be/bestellen. Je hebt deze schoolcode nodig: BWRTPFM3.
Je kiest voor de boekenlijst van 1A of 1B.
Je boeken worden bij jou thuis geleverd. Bestel ze dus tijdig, zodat ze klaar liggen tegen
1 september. Je hoeft ze echter nog niet mee te brengen op de 1ste schooldag. De
leerkrachten zullen je vertellen wanneer je welke boeken meebrengt.
Voor de leerlingen van 1A hebben we er voor gekozen om te starten met het systeem
‘Bring your own device’ (BYOD). Dit betekent dat je een laptop dient aan te kopen via
www.studieshop.be. Je kiest voor onze school en de ‘lijst’ 1A. We beseffen heel goed dat
dit een serieuze investering is, maar de voorbije periode heeft ons meer dan ooit geleerd
dat digitaal onderwijs niet meer weg te denken is uit ons aanbod. De laptop zal het hele
schooljaar deel uitmaken van je boekenpakket. En ook de volgende 5 jaren zal je hem
intensief gebruiken. We voorzien op school de mogelijkheid om je laptop veilig op te
bergen in een locker.
Je sportkledij bestel je via www.jakosportshop.be. Ook hier dien je enkel te bestellen wat
voor jouw klas genoteerd staat.
Wanneer start het schooljaar voor mij?
Voor de ouders start het schooljaar een dagje vroeger… Er is namelijk een info-avond
op maandag 31 augustus om 18u waarop we alle ouders graag verwelkomen.
Op dinsdag 1 september staan de leerkrachten vanaf 8.10u klaar om alle leerlingen op
school te verwelkomen. Zij zullen je de weg wijzen naar de juiste speelplaats. Zorg dat je
er bent voor 8.35u, want dan gaat de 1ste schoolbel van het nieuwe schooljaar!
De 1ste dag trakteren we jullie op een ontbijt en zorgen we voor heel wat leuke
activiteiten die je laten kennis maken met elkaar, het team en de campus.
Op woensdag 2 september krijg je vooral uitleg over de manier waarop de leerkrachten
die schooljaar met jou aan de slag gaan en wat ze van jou verwachten.
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Vanaf donderdag 3 september werken we volgens het gewone lessenrooster.
Wat als je nog vragen hebt?
Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 02/456.01.01.
De school is open tot en met 3 juli en vanaf 16 augustus. In de periode daartussen
genieten we van de zomervakantie en zijn we dus niet bereikbaar.
Tijdens de info-avond geven we alle uitleg omtrent het activeren en gebruiken van de
smartschool-account. Vanaf 1 september communiceren we graag ook via dat kanaal.
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