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Aan de ouders/verantwoordelijke begeleiders van de leerlingen Deeltijds Onderwijs 
 

 
Leuven, 30.06.2018 

 

 
Beste heer/mevrouw 

 
Hierbij wat meer informatie over de organisatie en start van het schooljaar 2018-2019 
voor de leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

 
 

1. Vrijdag 31 augustus en maandag 3 september 2018: tussen 14 en 16u: 
Aankoop, huur en betaling van schoolmateriaal. 
De leerlingen, ouders en begeleiders krijgen hierover een aparte brief.  Alle 

jongeren worden op één van beide momenten verwacht.  
 

 
2. Maandag 3 september 2018 

In de voormiddag worden alle reeds ingeschreven leerlingen op school 

verwacht om 9.10u.  
 

Activiteiten voorzien in de voormiddag (aanvangsuur 9.15u): 
- de leerlingen verzamelen in het centrum deeltijds onderwijs, 
- toespraak door de coördinator, 

- vervullen van administratieve formaliteiten, 
- lezing centrumreglement, 

- overlopen regelgeving ‘Drugs op School’,  
- kennismaking met de school en de lokalen, 
- mededeling van het lessenrooster, … 

 
De lesdag voor de leerlingen eindigt om 11.55u.  

 
             

3. De leerlingen moeten zich  bij het begin van het schooljaar onmiddellijk in orde 
stellen met de nodige administratieve documenten (inschrijvingsbundel).  
 

 
4. Er is een medische geschiktheidsverklaring voor de opleiding 

magazijnmedewerker, keukenmedewerker, hulpkok, kelner en hulpkelner 
noodzakelijk. Leerlingen die dit niet tijdig, voor het einde van de tweede 
lesweek, voorleggen zullen een andere opleidingskeuze moeten maken.   
 

5. In de loop van de maand september wordt een groepsactiviteit voorzien voor 
alle leerlingen. Dit gaat met een gezellig pastabuffet gepaard. Bijzonderheden 
over de deze activiteit wordt de eerste schooldag bezorgd. Kostprijs: 4 euro. 

Gelieve dit bedrag cash te betalen op maandag 3 september 2018.  
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6. Regeling niet-tewerkgestelde nieuw ingeschreven leerlingen 

 

Deze leerlingen zijn alle dagen op school aanwezig t.e.m. maandag 17.09.18, 
met uitzondering van woensdag 5 september en woensdag 12 september. De 

specifieke uurregeling wordt meegedeeld op 03.09.18. Vanaf donderdag 
20.09.18 wordt van de jongeren een voltijds engagement verwacht  zoals zal 
worden bepaald door de klassenraad in het trajectadvies. 

 
 

7. Regeling niet-tewerkgestelde leerlingen die reeds ingeschreven waren 
in het centrum 

 

Deze jongeren worden t.e.m. dinsdag 11.09.18 extra verwacht om te voldoen 
aan het voltijds engagement. De regeling wordt meegedeeld op 03.09.18. 

Vanaf donderdag 13.09.18 wordt van de jongeren een voltijds engagement 
verwacht zoals zal worden bepaald door de klassenraad in het trajectadvies.  

 

 
8. Uurregeling schooljaar 2018-2019 

 

PAV 2de graad: 

’s Morgens: verzamelen om 8.15u; aanvangsuur van de lessen: 8.20u. 

PAV 3de graad en 7de jaar: 

’s Morgens: verzamelen om 9.05u; aanvangsuur van de lessen: 9.10u. 

BGV: 

’s Morgens: verzamelen om 8.15u; aanvangsuur van de lessen: 8.20u. 

’s Middags: verzamelen om 12.40u; aanvangsuur van de lessen: 12.45u. 

 

Uurregeling voormiddag: 

1ste lesuur 8.20u – 9.10u 

2de lesuur  9.10u – 10.00 u 

          Pauze  10.00u – 10.15u 

        3de lesuur  10.15u – 11.05u 

4de lesuur  11.05u – 11.55u 

 

Middagpauze  11.55u-12.45u 

 

Uurregeling namiddag: 

          5de lesuur  12.45u – 13.35u  

6de lesuur  13.35u – 14.25u 

Pauze  14.25u – 14.35u 

7de lesuur  14.35u – 15.25u  

8de lesuur  15.25u – 16.15u  

 

De lessen eindigen om 15.25u of om 16.15u afhankelijk van het feit of de lesdag 7 of 8 

lesuren telt. De lesdag voor de leerlingen van de 3de graad en het 7de jaar eindigt altijd 

om 16.15u. 
 
 

 

9. De leerlingen ontvangen op 03.09.2018 het voorlopige lesrooster. Van een 
eventuele wijziging wordt u tijdig schriftelijk verwittigd. 
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10.Specifieke materiële voorzieningen: per opleiding kunnen de bijzonderheden 
daarvan worden terug gevonden op de website van campus redingenhof 
(https://campusredingenhof.be/wp/team-dbso/). Tijdens de eerste BGV-lesdag 

wordt deze informatie met de praktijkleerkracht overlopen. De leerlingen stellen 
zich hier zo snel mogelijk mee in orde (ten laatste tegen de tweede 

praktijkdag).  
 

Alle informatie over het materiaal en de onkostenramingen zal vanaf begin juli 

2018 ook op de website van campus Redingenhof terug te vinden zijn 
(https://campusredingenhof.be/wp/team-dbso/) 

 
Algemene brieven worden ook naar de e-mailadressen van de ouders gestuurd. 

De brieven die betrekking hebben op het begin van het schooljaar zijn ook te 
raadplegen via de website van campus redingenhof 
(https://campusredingenhof.be/wp/team-dbso/) 

 
 

Met vragen of problemen kan u steeds na telefonische afspraak voor een persoonlijk 
gesprek terecht bij de coördinator op het nummer 016/31 97 19. 
 

Wij hopen op een goede samenwerking om een geslaagd schooljaar te realiseren. 
 

 
 
 

Met vriendelijke groeten 
 

 
 
Marline Decuypere 

 
Coördinator CDO Campus Redingenhof 
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