De verkoop van uniformkledingstukken gebeurt online

Wij hopen hiermee toch al heel wat vragen

(via webshop: http://www.school-uniform.be). Bij aan-

beantwoord te hebben. Meer info kunnen jullie

koop via de website kan u aanduiden of u de kledij thuis

steeds terugvinden op de schoolsite.

laat leveren of op school. Mogen wij u vragen de kledij

Tijdens de grote vakantie is de school open op werk-

thuis te laten leveren?

dagen tussen 09.00 en 17.00 uur. De school zal

Wij kunnen geen pasdag op school organiseren, maar

gesloten zijn van 8 juli tot en met 18 augustus.

verwijzen graag naar de website van de leverancier:
hierop kunt u de maattabellen terugvinden.

Voor dringende vragen kunnen jullie via mail het
secretariaat bereiken. Wij proberen jullie zo spoedig

MAALTIJDEN

mogelijk een antwoord te bezorgen.

Tijdens de middagpauze gebruiken de leerlingen het
lunchpakket meebrengen.

SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

door Aramark. Leerlingen, die een vegetarische maaltijd

Kasteeldreef 2
9660 Brakel

AVONDSTUDIE

Na de lestijden kunnen de leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag op school blijven om te studeren. Dit
gebeurt in afspraak met het internaat. De avondstudie
begint om 16.45 uur. Een leerling kan de avondstudie

Brakel, 19 juni 2021

Van harte welkom op onze school.

Zij kunnen ook een warme maaltijd nemen of een

wensen, geven dit in het begin van het schooljaar door.

WELKOM

Beste leerling en ouder

middagmaal op school. De leerlingen kunnen een eigen

broodje kopen. De maaltijden worden op school bereid

SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

UNIFORM

We zijn ervan overtuigd dat jullie reikhalzend
uitkijken naar het nieuwe schooljaar. Toch zitten
jullie waarschijnlijk nog met een aantal vragen.
Via deze folder hopen we (een deel van) die
vragen te beantwoorden.

055 42 60 16
secretariaat@sintfranciscusinstituut.be

Alvast een fijne en deugddoende vakantie

www.sintfranciscusinstituut.be

gewenst. Tot in augustus of september!

www.facebook.com/sintfranciscusinstituut

verlaten om 17.45 uur of om 19.00 uur.

Daarnaast organiseert de school een huiswerkklas op
maandag, dinsdag en donderdag. Onder begeleiding
van een leerkracht kunnen leerlingen na de lesdag in
stilte aan hun schooltaken werken van 15.45 uur tot
16.30 uur.
INTERNEN

De internen kunnen hun kamer betrekken en inrichten
op vrijdag 27 augustus 2021 van 09.00 tot 18.00 uur.

Directeur en leerkrachten
van het Sint-Franciscusinstituut

SCHOOLBOEKEN

Vanaf 21 juni 2021 kan de boekenlijst online
geraagdpleegd worden. De bestelling van de
schoolboeken gebeurt rechtstreeks bij
Studieshop, bij voorkeur vóór 15 juli. De werkwijze en de te volgen stappen voor het
bestellen en betalen van de schoolboeken
vindt u op de website van de school.
De schoolboeken worden geleverd op het
thuisadres of op het adres dat u bij de
bestelling opgeeft.

SCHOOLBENODIGDHEDEN

Voorzie een boekentas die groot genoeg is,
maar niet te veel weegt.
Een agenda krijg je op school.
Voor de meeste vakken gebruiken we een
leerwerkboek. Bij heel wat leerkrachten moet
je van het werkboek enkel het hoofdstuk meebrengen waarin je op dat moment bezig bent.
Je kan voor elk vak een aparte dunne map

CHROOMBOOKS VOOR
LEERLINGEN VAN 1 TOT 3

Zoals jullie misschien al vernomen hebben in
de media, maakt het Ministerie van Onderwijs
een grote som geld vrij om digitalisering in het
onderwijs in een stroomversnelling te brengen.
De onderwijshervorming legt een sterke focus

aparte dunne mapjes, voorzie hiervoor dan

De leerlingen van het zesde jaar zijn de peters
en meters van de leerlingen uit 1A. Via allerlei
opdrachten en spelletjes laten onze zesdes
deze leerlingen verder kennismaken met hun
klasgenootjes en de school.

op de ICT-integratie in tal van vakken. Ook
wordt er steeds meer ingezet op digitale mid-

ONTHAALAVOND

delen om leerstof interactief en efficient over

te brengen.

Alle nieuwe leerlingen en hun ouders worden

Wij kozen ervoor om de leerlingen van het

vriendelijk uitgenodigd op de onthaalavond van

eerste tot en met het derde jaar een Chrome-

maandag 30 augustus 2021 om 19 uur. Die

book Lenovo 300E Touch Dualcam N4020

avond krijgt u algemene informatie over de

dualcore aan te bieden.

school en maakt u kennis met de klassenleraar

De school zal de Chromebooks aankopen. De

en het lerarenteam.

leerlingen mogen de toestellen meenemen

Deze onthaalavond is onder voorbehoud,

naar huis maar elke Chromebook blijft

afhankelijk van de geldende coronamaatregelen

eigendom van de school. Eind juni 2022

op dat moment. Eventueel wordt deze avond

verwachten wij het toestel terug op school om

vervangen door een digitale kennismaking.

onderhoud te voorzien.
De leerlingen zullen de toestellen in de eerste
week van september ontvangen samen met
een gebruiksovereenkomst en een

DE PANNE

handleiding.
Op 22, 23 en 24 september gaan de leerlingen

voorzien of je kan een aantal vakken
bundelen in een dikkere map. Kies je voor

SPELNAMIDDAG 03/09

van het eerste jaar naar De Panne. We organiEERSTE SCHOOLDAG

seren deze activiteit vooral om elkaar te leren

kennen. Door diverse activiteiten realiseren we

ook verschillende kleuren.
Voor de andere vakken zullen de leerkrachten

Het nieuwe schooljaar start op woensdag 01

tijdens de eerste lessen meedelen wat je

september 2021. Wij verwachten de

nodig hebt. We raden je sterk aan om een

leerlingen om 9 uur op school.

‘heen-en-weermap’ te voorzien waarin je
brieven en losse bladen netjes kan opbergen.

De leerlingen onvangen het schoolreglement

Studeren betekent ook schrijven, een

en alle nuttige informatie over het schooljaar

kladschrift en cursusblok zijn dus onmisbaar.

2020-2021 in de loop van de eerste week.

zowel vakgebonden (aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO? …) als vakoverschrijdende
eindtermen. We zorgen voor een mix van sport,
spel en workshops. Deze uitstap is onder voorbehoud, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat moment.
Meer informatie volgt in de loop van de
eerste schoolweek van september.

