
 
  

 

Afhalen schoolmateriaal en schoolagenda  
  
Beste ouder   

Beste leerling   

  

We informeren u graag over de organisatie van het schooljaar 2020-2021. Voor boeken en 

werkschriften krijgt u een aparte brief mee via het rapport: ‘Online bestellen schoolboeken bij de 

Standaard Boekhandel’. U kan deze brieven ook steeds terugvinden op de website 

www.campusredingenhof.be 

 

De aankoop van schoolmateriaal, schoolagenda en het afhalen van huurboeken vindt plaats in 

onze polyvalente zaal en zal door de coronamaatregelen op deze manier verlopen: 

 

 
 

Opgelet: dit is het enige moment waarop u schoolmateriaal en agenda’s kunt afhalen. We vragen 

iedereen uitdrukkelijk zich aan deze afspraak te houden. Anders kan u niet worden voortgeholpen. 

U kan enkel met bancontact te betalen. De kostenramingen ziet u per studierichting op onze site 

www.campusredingenhof.be onder het luik ‘Studieaanbod’.   

 

Materiaalverkoop PER DOMEIN

Datum Tijdstip Organisatie
Maandag 24/08/2020 Eerste graad (1A, 2A, 1B, 2B)

14.00 u  tot 15.30 u familienaam A tot I

15.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R
17.00 uur tot 18.30 u familienaam S tot Z

Dinsdag 25/08/2020

Domein maatschappij en welzijn + duaal (Haarzorg, 

Personenzorg, Publiciteit)

14.00 u  tot 15.30 u familienaam A tot I

15.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R

17.00 uur tot 18.30 u familienaam S tot Z

Woensdag 26/08/2020 Domein economie en organisatie (Kantoor, Handel, Toerisme)

15.00 u tot 16.00 u familienaam A tot I

16.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R

17.00 u tot 18.00 u familienaam S tot Z

Donderdag 27/08/2020 Domein sport en topsport - 2e graad - (Losp, Ts, SPW & WTS)

14.00 u  tot 15.30 u familienaam A tot I

15.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R

17.00 uur tot 18.30 u familienaam S tot Z

Vrijdag 28/08/2020 Domein sport en topsport - 3e graad - (Losp, Ts, SPW & WTS)

15.00 u tot 16.00 u familienaam A tot I

16.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R

17.00 u tot 18.00 u familienaam S tot Z

Maandag 31/08/2020

Domein STEM + duaal (Inter duaal, BM, EI, INDUS, EM, AUTO, 

MEC, HOUT, INFO)

14.00 u  tot 15.30 u familienaam A tot I

15.00 u tot 17.00 u familienaam J tot R

17.00 uur tot 18.30 u familienaam S tot Z

 + internaat Volleybal (Davina + Fanny)

http://www.campusredingenhof.be/
http://www.campusredingenhof.be/


 
 

 

Indien u meerdere kinderen hebt die bij ons school lopen, maar in verschillende domeinen, mag 

u zelf bepalen binnen welk domein u komt en kan u op dat moment betalen voor al uw kinderen. 

 

Alle brieven die we meegeven vindt u op de website van de school (www.campusredingenhof.be) 

onder ‘Nieuws’ –‘Brieven’. U ontvangt trouwens alle brieven ook via uw mailadres. Gebeurt dat niet? 

Stuur dan een mailtje naar pedagogisch.directeur@karedingenhof.be met vermelding van klas en naam 

van de leerling.   

  

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2020 als de maatregelen dit toelaten. 

Aangezien wij er nu nog geen zicht op hebben hoe we kunnen opstarten, geven wij deze informatie 

voor de opstart door via onze website. Kijk deze dus regelmatig op www.campusredingenhof.be 

voor meer nieuws. 

 

We kijken ernaar uit u in het nieuwe schooljaar te mogen verwelkomen!   

  

Met vriendelijke groeten   

 

 

Els Adriaens                                 Mathias Vandeghinste                     Marline Decupere 

Pedagogisch directeur                 Campusdirecteur           Personeelsdirecteur 
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