
1 Connections August 2009

Beste ouders, beste leerlingen

Met de proefwerken in het vooruitzicht is ook het einde van het schooljaar nabij. Graag willen 

we jullie op de hoogte brengen van de regeling van de laatste weken.

•	 Eerst volgen een aantal praktische richtlijnen over persoonlijke bezittingen, verloren 

voorwerpen, resto- en leerlingenkaarten.

•	 Onder ‘didactische afspraken’ vind je de regeling van de studiekeuze, de toetsen en taken, 

het archief, de boekenverkoop.

•	 We geven een overzicht van de onkosten voor het volgende schooljaar en van de regeling 

einde schooljaar. We informeren je over het leerlingen- en oudercontact op donderdag 

30 juni.

•	 In deze info staan ook de proefwerkafspraken en het proefwerkrooster.

We wensen het volledige gezin van harte een rustige proefwerkperiode toe,

De directie

Thierry Godefroidt

juni 2011

Nieuwsbrief
4e jaar
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August 2009 Connections 2 

praktische afspraken
 ¶ PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

 4 Alle leerlingen nemen hun bezittingen uit de klassen mee ten laatste op vrijdag 10 juni.

 4 Alle leerlingen verwijderen in de loop van de laatste lesweek hun bezittingen uit de lockers. Ook wie 

volgend schooljaar een locker wenst te huren, geeft de sleutel af en krijgt de waarborg van € 5 terug 

als de sleutel in goede staat is. Voor zussen en/of broers die samen een kastje gebruiken, geeft de 

jongste van het gezin de beide sleutels aan Mr. De Temmerman. De sleutels worden in de klassen 

opgehaald door Mr. De Temmerman op dinsdag 7 en vrijdag 10 juni.

 · VERLOREN VOORWERPEN
 4 Wie in de loop van het schooljaar iets verloren is, kan zich - ten laatste op donderdag 30 juni 

- melden aan de receptie van de hofbouw en krijgt daar de toelating om in de verzamelplaats 

van de verloren voorwerpen te gaan zoeken. Tijdens het oudercontact worden alle verloren 

voorwerpen in de ingang van de hofbouw verzameld. Op het einde van de vakantie worden de 

niet-afgehaalde zaken aan een hulporganisatie bezorgd.

 ¸ VERWIJDEREN FIETSEN 
 4 Er is vastgesteld dat op het domein van de school steeds tal van oude, verwaarloosde fietsen 

achterblijven. Daarom wordt gevraagd aan iedereen die met de fiets naar school komt of een fiets op 

school staan heeft, die fiets op de laatste schooldag mee naar huis te nemen. 

 4 Fietsen die blijven staan, zullen worden verwijderd in het begin van de vakantie.

 ¹ RESTOKAART
 4 Leerlingen van 1 tot 5 die de school verlaten en over een restokaart beschikken, vullen een 

formulier in om het resterende geld terug te krijgen. Dit formulier kan je vanaf maandag 6 juni 

vragen op de receptie voorbouw.

 4 Alle andere leerlingen behouden hun restokaart voor volgend schooljaar. De kaart blijft in 

gebruik zolang ze door het systeem gelezen kan worden. Wanneer dit niet meer het geval is, 

koopt de leerling(e) een nieuwe kaart aan.

 º LEERLINGENKAART 
 4 Alle leerlingen behouden hun leerlingenkaart van dit schooljaar totdat de nieuwe (eind september 

2011) in omloop is.

 4 Het middagregime van het 3de trimester (schooljaar 2010-2011) blijft in het begin van het volgende 

schooljaar bij elke leerling van kracht totdat de nieuwe leerlingenkaarten uitgedeeld zijn.

 » SCHOOLREKENING
 4 De vorige schoolrekeningen werden - om kosten te besparen - met de leerlingen meegegeven. 

De laatste rekening zal echter in de laatste week van juni via de post bezorgd worden.
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didactische afspraken

 · TOETSEN / TAKEN / NOTITIES
 4 De leerlingen bewaren al hun notities thuis: een map met toetsen, een map met taken, de 

notities van het betrokken vak.

 4 Vakleerkrachten kunnen van deze afspraak afwijken.

•	 Ze zorgen ervoor dat het indienen van de toetsen en taken na het proefwerk gebeurt zodat 

de leerlingen de toetsen en taken kunnen gebruiken bij de voorbereiding ervan.

•	 Ze houden ook rekening met de afspraak m.b.t. het archief, nl. dat drie leerlingen per 

studierichting alle documenten thuis ter beschikking moeten houden (zie “archief”).

 ¶ STUDIEKEUZE
 4 Alle leerlingen ontvangen in de week van 23 mei een blad waarop ze hun studiekeuze voor volgend 

schooljaar noteren.

•	 De leerlingen die hun keuze gemaakt hebben, duiden dit aan op het keuzeblad, laten dit 

handtekenen door hun ouders en overhandigen het blad vóór woensdag 1 juni aan hun 

klassenleraar.

•	 De leerlingen die twijfelen, kunnen de resultaten van de proefwerken afwachten. Ze duiden 

dit aan op het keuzeblad, laten dit handtekenen door hun ouders en overhandigen het vóór 

woensdag 1 juni aan hun klassenleraar. De ouders van de leerlingen die nog geen definitieve 

studiekeuze indienen worden op het oudercontact van 30 juni uitgenodigd. Ze krijgen het 

formulier mee naar huis en dienen dit ten laatste op dinsdag 5 juli ingevuld én ondertekend in 

(receptie voorbouw).

•	 Leerlingen die van richting veranderen of die om persoonlijke redenen van klas willen 

veranderen, kunnen op deze brief ook een voorkeur uitdrukken in welke klas of bij welke 

leerlingen ze volgend schooljaar wensen te zitten. In de mate van het mogelijke wordt er bij de 

samenstelling van de klassen hiermee rekening gehouden.

 ¸ HET ARCHIEF
 4 Van elke studierichting per klas moeten de notities (d.w.z. 

de eigen notities, toetsen, taken, tekeningen… ) van drie 

leerlingen bewaard worden. Deze leerlingen laten door 

hun ouders een formulier ondertekenen dat zij alles thuis 

ter beschikking houden voor een eventuele doorlichting. 

Concrete afspraken worden gemaakt via de klassenleraar.

 4 De schoolagenda’s van alle leerlingen worden op school 

bewaard. Concrete afspraken worden gemaakt via de 

klassenleraar.
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 ¹ BOEKENVERKOOP 
 +  voor NIEUWE schoolboeken 

 4 Nieuwe handboeken kunnen via de school besteld worden door de ingevulde boekenlijst op school 

te bezorgen ten laatste op vrijdag 8 juli. Deze boeken kunnen dan tegen contante betaling of via 

bancontact op de school (in de sportzaal via de ingang Meinaert) afgehaald worden op maandag 29  
augustus:

•	 9-12 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met A t.e.m. L

•	 14-17.30 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met M t.e.m. Z

 4 Men kan zich de handboeken persoonlijk aanschaffen in om het even welke boekhandel.

 +  voor TWEEDEHANDSBOEKEN 

 4 Op vrijdag 1 juli wordt er op school een beurs georganiseerd om boeken tweedehands te kopen van 

of te verkopen aan medeleerlingen.

•	 Ook nieuwe leerlingen van het eerste jaar kunnen die namiddag handboeken tweedehands 

aankopen van onze huidige eerstejaars.

•	 Na de boekenverkoop wordt er een lijst gemaakt van leerlingen die hun boeken niet verkocht 

hebben, zodat u ook na 1 juli nog gemakkelijk een ‘verkoper’ kan vinden. De lijsten zullen in het 

secretariaat Hoogstraat 30 ter inzage liggen.

 4 De leerlingen die hun handboeken op eigen initiatief willen verkopen, kunnen dit kenbaar maken.

 4 De leerlingen die op 1 juli niet aanwezig kunnen zijn, kunnen dit kenbaar maken en zich op de 

verkoperslijst laten plaatsen.

•	 Hiervoor dient een ingevuld strookje te worden afgegeven aan het leerlingensecretariaat 

(receptie hofbouw). Dit gebeurt via de klassenleraar in de laatste lesweek.

•	 Het strookje wordt ten laatste op woensdag 15 juni bezorgd aan de klassenleraar.

 4 De boekenverkoop vindt plaats in de resto’s, ingang via de Hoogstraat.

•	 	Resto	2:	 	 van	15.30	tot	16.15	uur	 5des	aan	4des	

    van 16.15 tot 17 uur  4des aan 3des 

 4 Enkele koop- en verkoopvoorwaarden:

•	 In de handboeken mogen geen notities of antwoorden geschreven staan.

•	 De handboeken mogen niet nodeloos met markeerstift bewerkt zijn.

•	 Indien de handboeken in goede staat zijn en pas één jaar in gebruik, mag de maximale 

verkoopprijs 2/3 van de officiële verkoopprijs bedragen (zie boekenlijst van de koper).

•	 Indien door gebruik tekenen van sleet te zien zijn of de handboeken verschillende jaren in 

gebruik zijn, mag er aan maximaal  1/3  tot 1/2 van de prijs verkocht worden. 

•	 De handboeken moeten vermeld staan op de officiële boekenlijst van de school
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OnkOstenraMinG VOOr het Vijfde jaar
VIJFDE JAAR

Handboeken Zie boekenlijst

Drukwerk € 75

Schoolagenda (gratis : Europese agenda)

Zwemgeld € 15

ICT (leerplatform) € 4

Bezinningsdagen max € 70

Educatieve en sportactiviteiten € 65

Buitenlandse reis  
+ geld mee te nemen: 5 à 6 maaltijden + …

€ 180 
+ ong. € 75

Internationaliseringsproject (HUWE/EC) € 250

Facultatief: huur locker € 14

reGeLinG einde schOOLjaar

ma 30 mei tweede graad begin ononderbroken lesweken

do 9  juni VM (tot 12.10 uur) 4GL proefwerk	GR

do 9 juni   VM 1+2 lesuur 4EC4/4WE proefwerk GW

vr 10 juni Alle persoonlijke bezittingen weg uit de klassen en de lockers. 
Schoolagenda’s verzamelen en laten afgeven aan de klassenleraar.

di 16 juni VM 4de jaar begin proefwerkperiode 

vr 17  juni NM (13.30 uur) 4GL+4LA proefwerk vertaling LA

do 23 juni VM 1+2 lesuur tweede graad laatste proefwerkdag

di 28 juni vanaf  8.30 uur vierdes deliberaties

do 30 juni 8.30 - 9.30 uur 1 t.e.m. 5 proclamatie + bezinningsmoment

10 -11.30 uur leerlingencontact (sportzaal)

Denk nog eens aan de verloren voorwerpen.
15.30 - 17.30 uur oudercontact (sportzaal)

vr 1 juli NM tweedehandsboekenverkoop

vr 1 juli aanvang VAKANTIE

di 5 juli Indienen boekenlijst nieuwe handboeken en evt. indienen studiekeuze.
De school is gesloten van 9 juli t.e.m. 15 augustus en telkens op woensdagnamiddag.

ma 29 aug 9 - 12 uur

14-17.30 uur

boekenverkoop

do 1 sept begin schooljaar 2011-2012
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de Laatste schOOLdaG: dOnderdaG 30 jUni
 4 8.30-9.30 uur: alle leerlingen gaan met hun klassenleraar en hulpklassenleraar naar onderstaande 

klas voor de proclamatie en bespreking van de resultaten.

4EC4a H209 4HWc H103

4EC4b H308 4GLb-4LAa T002

4EC5 T102 4LAb H306

4GLa H204 4LAc-4WEa S223

4HWa H205 4WEb T201

4HWb T101 4WEc H203

 4 9.30 uur: de leerlingen kunnen de school verlaten

 4 10-11.30 uur: leerlingencontact in de sportzaal

Elke leerling kan terecht bij de vakleerkracht voor uitleg bij de resultaten, waarschuwingen, 

vakantietaken, studiekeuzeadviezen. Er worden afspraken gemaakt m.b.t.

•	 de inhoud van vakantietaken

•	 de data van evaluatie van de vakantietaken

 4 15.30-17.30 uur: oudercontact in de sportzaal

Tot het oudercontact worden alle ouders uitgenodigd van de leerlingen

•	 met een B- of C-attest

•	 met een vakantietaak of waarschuwing,

•	 met een afwijkend advies (dan de ingediende studiekeuze)

•	 die geen definitieve studiekeuze hebben ingediend.

de prOefWerken
 ¶ LOKAALWIJZIGINGEN

 4 Donderdag 9 juni

KLAS VAK LESUUR LOKAAL EN NIET IN
4LAc-WEa NE 1 T203 H208

4LAc-WEa DU 3 T204 T202

4HWb FR 4 T203 T004
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 ¸ DE PROEFWERKAFSPRAKEN
Bij aanvang van het proefwerk

 4 Voorzie vóór elk proefwerk een sanitaire stop.

 4 Bevestig je jas aan de kapstok.

 4 Neem het nodige materiaal uit je boekentas: schrijfgerei zonder etui, toegestane hulpmiddelen, 

studiemateriaal (van het volgende proefwerk op voorwaarde dat dit een ander vak is) of een 

leesboek.

 4 Zet je boekentas op de gevraagde plaats en ga in stilte zitten.

 4 Vrijdag 10 juni

KLAS VAK LESUUR LOKAAL EN NIET IN
4EC5 WI 1 T003 T102

4HWa GE 1 T204 H207

4Web WI 1 T202 H208

4WEc WI 1 S104 T203

4GLa WI 2 H209 T004

4Web WI 2 T202 H208

4EC4b WI 3 T202 H208

4LAc,WEa GE 4 T204 H205

4WEc FR 4 T202 T104

4EC4a GE 5 T204 H205

4Web CH 5 T007 T006

4HWc NE 7 T104 T004

4EC4a FR 8 H207 H304

4EC5 WI 8 H302 H108

 · DE GROTE VERHUIS: OPGELET! VRIJDAG 10 JUNI

 4 Er worden een precies aantal STOELEN uit negentien lokalen en uit de twee OLC’s overgebracht 

naar de sportzaal.

 4 Dit gebeurt in de loop van de namiddag (7de  of  8ste lesuur) door de aangeduide klas onder 

begeleiding van de leerkracht, telkens op het einde van het lesuur (7de  lesuur vanaf 14.50 uur, 8ste 

lesuur vanaf 15.40 uur).

Lokalen Stoelen 7de u 8ste u Lokalen Stoelen 7de u 8ste u
H202 18  4HWa H302 20   4EC5

H203 20  4LAb S010 24  4EC4b

H205 20  4HWb T102 20  4LAc

H206 20 4WEb  T104 20  4HWc  

H207 20   4EC4a
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Bij het einde van het proefwerk
 4 Controleer of je alle vragen (recto én verso) hebt beantwoord.

 4 Let erop dat je het hoofd van elk proefwerkblad volledig hebt ingevuld.

 4 Geef zowel het vragenblad, als je klad- en proefwerkbladen af. Vouw je kladbladen en stop daar alle 

andere bladen tussen.

 4 Je steekt je hand omhoog en een leerkracht komt je proefwerk ophalen. 

 4 De leerlingen van de derde graad kunnen na het indienen van de gemaakte proefwerken naar huis. 

Met deze gunstmaatregel krijgen ze de kans om het volgende proefwerk voor te bereiden. Het is niet 

de bedoeling om in de stad rond te hangen of op café te gaan.

 4 Nadat je het proefwerklokaal verlaten hebt, wordt er geen enkele proefwerkkopij van jou nog 

aanvaard.

Tijdens het proefwerk
 4 Er wordt niet gesproken.

 4 Steek je hand op als je nog papier nodig hebt.

 4 Tijdens het afleggen van het proefwerk mag je zonder toelating het lokaal niet verlaten en later 

terugkeren.

 4 Alle vormen van proefwerkfraude en spieken worden onmiddellijk bestraft: nadat je je 

aangemeld hebt bij de directie mag je je proefwerk - in afzondering - verder afleggen, maar je 

krijgt voor dat proefwerkonderdeel nul. Dit geldt ook voor medeplichtigheid.

 4 Op je tafel liggen alleen het noodzakelijke schrijfgerei, de toegestane hulpmiddelen en (voor de 

derde graad) eventueel wat water en een kleine versnapering. Studiemateriaal of leesboek leg je 

onder je tafel.

 4 Voor de proefwerken wetenschappen (biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen) wordt 

enkel een eenvoudig rekenmachine gebruikt, geen grafisch!

 4 Niemand heeft een gsm, walkman, mp3-speler, iPod e.d. op zak. Het bij zich hebben van één van die 

elektronische middelen wordt beschouwd als ‘spieken’.

 4 Als het toegestaan is om bij het proefwerk een hulpmiddel te gebruiken (atlas, tabel), dan voorzie je 

dat van je naam. Zorg ervoor dat er geen notities in te vinden zijn.

 4 Op geen enkele wijze mag leerstof opgeslagen zijn in het geheugen van je rekenmachine. In overleg 

met je vakleerkracht kan het toegestaan worden bepaalde programma’s te gebruiken. Leerstof of 

andere programma’s op je rekenmachine opslaan, wordt beschouwd als ‘spieken’.

 4 Schrijf bij het begin van een proefwerk rechts bovenaan op alle klad- en proefwerkbladen je naam en 

klas. Buiten deze bladen ligt er op je tafel geen papier.

Bij afwezigheid tijdens een proefwerk
 4 Verwittig ‘s morgens de school, ook bij een mondeling proefwerk!

 4 Bij terugkeer dien je onmiddellijk voor deze afwezigheid een doktersattest in. 

 4 Gemiste proefwerken worden aansluitend bij de proefwerkreeks afgelegd.





10 nieuwsbrief juni 2011

Sint-Bernarduscollege

Varia
 4 Van 19 mei tot en met 23 juni is Teleblok elke dag van 15 tot 23 uur telefonisch bereikbaar op 

het gratis nummer 0800 13 14 4. Chatten kan op www.teleblok.be, elke dag tussen 18 en 23 uur. 

Studenten die het even niet meer zien zitten vinden bij de Teleblok-vrijwilligers een luisterend oor. 

Ook bezorgde ouders, leerkrachten, vrienden en partners kunnen een beroep doen op Teleblok. Je 

kan er zowel met concrete vragen (bv. over studieplanning) als met persoonlijke problemen terecht. 

De gesprekken verlopen volledig anoniem.  Niemand maakt zich kenbaar en je verhaal wordt nooit 

aan anderen doorgegeven. Voor verdere informatie, zie www.teleblok.be/.

 4 Heb je interesse om naar het buitenland te gaan? Je wil er gaan studeren, je bent op zoek naar een 

vakantiejob over de grens, of een inleefverblijf, een vrijwilligersproject, taalstage, boerderijwerk, 

als au pair … er zijn zoveel zinvolle internationale ervaringsmogelijkheden die erg in trek zijn 

bij jongeren. Op www.jint.be. (JINT staat voor Jeugd INTernationaal) vind je alle info rond 

internationale jongerenmobiliteit en internationaal jeugdbeleid.

 4 AFS, de grootste jongerenuitwisselingsorganisatie van Vlaanderen, geeft jongeren de kans om in de 

zomervakantie mee te draaien in een ecologisch, socio-cultureel of educatief project ergens 
ter wereld. Surf naar www.afsvlaanderen.be voor bijkomende informatie.

 4 In de loop van september ontvingen alle leerlingen een officiële leerlingenkaart, waarmee je tal 

van voordelen kan genieten. De leerlingenkaart is een initiatief van Klasse en wordt ondersteund 

door een website en het jongerentijdschrift Maks! 

•	 Op de site www.leerlingenkaart.be vind je terug welke voordelen de leerlingenkaart oplevert en 

voor welke zomeractiviteiten je de kaart kan gebruiken.

TER OVERWEGING

In het examen van het leven

schrijf je met de pen van je eigen mogelijkheden

en zoek je antwoorden op ongestelde vragen. 

Met het examen van dit leven

geef je aan anderen punten en kun je er zelf geen verdienen. 

Door het examen van dit leven

kun je meer mens worden en ga je houden van dit bestaan,

kun je jezelf worden door jezelf weg te cijferen

en ga je beseffen dat het leven geen examen is.
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Opera-abOnneMent bij de MUntschOUWbUrG
Klassiek is de nieuwe rock! Voor de Koningin Elisabethwedstrijd laat oud-
bondsvoorzitter Michel D’Hooge de bekerfinale van het voetbal staan, 
terwijl	artiesten	als	Gabriel	Rios	en	Ruben	Block	van	Triggerfinger	met	
plezier hun opwachting maken om eigen werk in een klassiek jasje te 
stoppen of klassieke muziek in een poparrangement te brengen.

Op het SBC moet je ons niets leren. Sinds jaren zijn wij vaste bezoekers 
van opera- en dansvoorstellingen. Als een van de drie (!) scholen in Vlaanderen die een partnerschap 
met de Muntschouwburg in Brussel hebben, slagen wij erin voor slechts 120 euro vier voorstellingen 
(busvervoer inbegrepen) aan te bieden. Om je een idee te geven: dat bedrag betaal je als volwassene 
meestal voor 1 voorstelling… Je krijgt bovendien gratis een Go!pera Card. Daarmee krijg je voor jezelf 
en een andere jongere (minder dan 30 jaar) 30% korting (bovenop de jongerenkorting) voor elke extra 
voorstelling uit het Muntprogramma die je nog zou willen bijwonen. 

Een uitgelezen kans dus om kennis te maken, want wie al mee is geweest, weet het: onbekend 
is onbemind! De muziek en vooral de thematiek van vele opera’s is tijdloos, de decors die de 
ontwerpers van De Munt tekenen zijn adembenemend. We proberen een goede mix te maken van 
dansvoorstellingen, traditionele opera’s en moderne voorstellingen. Waar mogelijk halen we meer uit 
ons bezoek. We vertrekken bij voorbeeld wat vroeger om Brussel te bezoeken of krijgen een rondleiding 
in het operagebouw en de uitgestrekte werkplaatsen van De Munt.

We onderhandelen momenteel met de Munt over onderstaande voorstellingen. Bij het begin van het 
schooljaar geven we een definitief overzicht, met de juiste data. Noteer ze dan in je agenda, zodat je 
geen voorstelling mist. Wie om een – geldige – reden toch niet kan meegaan, zoekt best een vervanger. 
We betalen in dat geval je ticket grotendeels terug.

Wil je volgend jaar ook eens proeven van dit aanbod? Noteer dan je gegevens op de antwoordstrook van 
deze nieuwsbrief, knip het strookje af en stop het samen met 120 euro in een envelop. Geef het af aan 
een van de leerkrachten die in je klas meer uitleg gegeven heeft.

Wil je meer informatie? Vraag gerust meer uitleg aan een van de organiserende leerkrachten.
Véronique Delbarre, Michaël Delcoigne, Ellen Lagae, Griet Landrie, Leen Van Boxelaer, Dieter 
Wildemauwe.

Programma schooljaar 2011-2012 (data onder voorbehoud)
 4 Médée (Cherubini): dinsdag 20 september 2011

Een ‘opéra comique’ waarin ook gesproken dialogen voorkomen, over de wraak van een gekwetste 

vrouw die als enige oplossing voor haar liefdesvernedering de moord op haar eigen kinderen ziet.

 4 Three Duets (S.L. Cherkaoui) (dans) woensdag 21 maart 2012

Sidi Larbi Cherkaoui grijpt in zijn choreografieën (zie vorig jaar Babel) altijd terug naar het duet. 

Hier brengt hij drie variaties, telkens getekend door het specifieke talent van de dansers. Muziek 

van o.a. Claude Debussy.

 4 Drumming	(Rosas)	(dans)	dinsdag	24	april	2012	door	Rosas	o.l.v.	Anne	Teresa	De	Keersmaeker:

dertien	Rosasdansers	in	beweging	op	muziek	van	Steve	Reich,	gebracht	door	percussionisten	(snel	

-	traag	-	eindeloze	variaties	en	combinaties).		Zeer	de	moeite	waard,	deze	creatie	die	door	Rosas	al	

eens in 1998 werd gebracht!

 4 - Il Trovatore (Verdi) dinsdag 26 juni 2012

Een meesterwerk van de Italiaanse componist Verdi over passie, macht, ouderliefde en wraak.
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antWOOrdstrOOkjes
Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

Gelieve dit blad op maandag 6 juni ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen.

Nieuwsbrief
Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. Handtekening ouder(s):

tWeedehandsbOekenVerkOOp

Ik, ondergetekende, ........................................................................................................................,

telefoonnummer:  ...........................................................................................................................

 p verkoopt de handboeken op eigen initiatief

 p zal niet aanwezig zijn op 1 juli 2011 en geeft de toelating aan de school om de naam en het 

telefoonnummer door te geven aan geïnteresseerden (voor de doorverkoop van schoolboeken 

van het …………….. jaar)

 p zal aanwezig zijn op 1 juli 2011 en wenst boeken van het ……………….. jaar door te verkopen

Deze strook enkel afknippen indien je intekent op het opera-abonnement van De Munt

De ouders van ..............................................….....……....................……...…………….    Klas: …......……………

Straat + nummer : …………………………............................................................……........................................

Postnr. + gemeente : …………………....….........................................................................................................

Geboortedatum: ....... /....... / 19......

Tel. (thuis): ……………………………………………            Gsm (leerling):  ....…………….......…...........……………

gaan akkoord met de inschrijving van hun zoon/dochter voor het jeugdabonnement 2011-2012. 

Indien je dochter/zoon een voorstelling niet kan bijwonen en tijdig voor een vervanger zorgt, dan 

betalen wij de prijs van de voorstelling terug. Daarom vragen wij om hieronder het nummer van jouw 

bankrekening in te vullen: 

rekeningnr. ……………………………........………………. op naam van: ..………………………………………………

Geef dit strookje, samen met 120 euro, af aan een van de leerkrachten  
die uitleg gegeven heeft in de klas.


