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Centrum Deeltijds Onderwijs:              28.6.2019 
Aankoop schoolmateriaal - communicatie - eerste schooldag  
 
Beste ouder  
Beste leerling  
 
We informeren u graag over de organisatie van het schooljaar 2019-2020.  
 
De aankoop van schoolmateriaal en de betaling van de eerste schoolfactuur vindt plaats in het centrum 
Deeltijds Beroepssecundair onderwijs op volgende momenten:  

vrijdag 30 augustus van 14 tot 16 uur 
maandag 2 september van 12 tot 15 uur 

Opgelet: dit zijn de enige momenten bij de aanvang van het schooljaar waarop u schoolmateriaal kunt 
aankopen, huren en  betalen. We vragen iedereen uitdrukkelijk zich aan deze afspraak te houden. U betaalt 
bij voorkeur met bancontact.  
 
De kostenramingen kan u per opleiding op de website www.campusredingenhof.be onder het luik 
‘Studieaanbod’ en ‘Team DBSO’ vinden. Alle brieven aangaande het nieuwe schooljaar vindt u eveneens 
daar. U ontvangt trouwens alle algemene brieven via uw mailadres en tijdens het schooljaar via 
Smartschool. Gebeurt dat niet? Stuur dan een mailtje naar cdbso@karedingenhof.be met vermelding van de 
opleiding en naam en voornaam van de jongere.  
 
Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september. Alle nieuwe leerlingen verzamelen om 8.15 uur in 
de middenruimte van het centrum deeltijds onderwijs. Na de toespraak van de coördinator, worden ze voor 
de rest van de voormiddag door een van de kernleerkrachten begeleid. De andere, al gekende leerlingen, 
verzamelen om 9.10 uur in de middenruimte. Na de toespraak van de coördinator worden ze daar door een 
van de kernleerkrachten opgevangen.  
 
De leerlingen worden op de eerste schooldag door het schoolteam ingelicht over het centrumreglement en 
andere praktische afspraken. Zij krijgen ook het (voorlopig) lessenrooster. De leerlingen hebben op 
maandag 2 september uitzonderlijk les tot 11.55 uur.  
 
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. Gelieve dit bedrag cash te betalen op maandag 2 september 2019.  
 
We verwachten van de leerlingen dat ze zich bij het begin van het schooljaar onmiddellijk in orde stellen met 
de nodige administratieve documenten (inschrijvingsbundel), en indien van toepassing voor de opleiding, 
met de medische geschiktheidsverklaring als ook binnen de twee weken in orde zijn met materiële en 
kledijafspraken (werkpak, veiligheidsschoenen enz.). Deze informatie wordt tijdens de eerste praktijkdag met 
de leerlingen besproken. 
 
We verwijzen graag naar onze website (https://campusredingenhof.be/wp/team-dbso/)  voor meer informatie 
over ons centrum. U kunt natuurlijk ook tijdens de inschrijvingsmomenten bij ons terecht: van 1 tot en met 4 
juli en van 20 tot en met 24 augustus, iedere werkdag van 10 tot 12.00 uur en van 17 tot 19.00 uur. Op 4 juli 
enkel van 10 tot 12.00 uur en vanaf 26 augustus behalve in de voormiddag en avond ook in de namiddag 
van 13:30 tot 15.30 uur.   
 
We kijken ernaar uit u in het nieuwe schooljaar te mogen verwelkomen!  
 
Met vriendelijke groeten  
 
 
Marline Decuypere 
 
Coördinator CDO Campus Redingenhof 
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