
  

tel.: 09 381 60 80 
fax: 09 381 60 81 

E-mailadres: vti.deinze@vtideinze.be 
Instellingskenmerken: 036202 311 2 44011 1 

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT vzw 
Leon Declercqstraat 1 
9800 Deinze 

 

Deinze, augustus 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen en hun ouders 
 
Donderdag 1 september nadert snel, een nieuw schooljaar kondigt zich aan.  In het ruime 
onderwijsaanbod binnen de regio koos u voor een studierichting en het opvoedingsproject binnen 
onze school. Wij danken en waarderen u, geachte ouders, voor het vertrouwen in het Vrij Technisch 
Instituut Deinze. Met vernieuwde moed en veel opgeslagen energie kijken wij uit naar een nieuw 
werkjaar.  De school neemt haar verantwoordelijkheid ten gronde en wil aan uw verwachtingen 
beantwoorden: zorgen voor een degelijk onderwijs, een leerlingengerichte begeleiding en een goede 
opvoeding. Samen met u en de leerkrachten ontwikkelt de school zich verder tot een leefgemeen-
schap, verbonden in eenzelfde doelstelling.  
 
De brief van de maand september is de eerste brief van het schooljaar. Wij vragen uw aandacht voor 
de richtlijnen, de agenda en de mededelingen van de maand.  Voor de nieuwe leerlingen eerstejaars 
organiseren wij speciale onthaaldagen.  U vindt het volledige programma in bijlage bij deze brief.  
Deze eerste brief wordt u toegestuurd. De volgende maandbrieven worden per mail verstuurd. Mogen 
wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox regelmatig te raadplegen, want op deze wijze willen wij 
u op de hoogte houden van het schoolleven. Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds terecht in 
de school. Tijdens de schooluren kan u steeds telefonisch contact nemen op het nummer 09 381 60 
80. 
 
Het schoolreglement vindt u terug op de website van de school (www.vtideinze.be). Wij verzoeken u, 
als ouder, dit schoolreglement in te zien. Bij deze brief hoort een invulblad omtrent het middagverblijf, 
het verblijf in de studie na 15.50 uur, de verplaatsing naar school, het huren van een opbergkastje, 
alsook de verklaring dat u akkoord gaat met het schoolreglement. Voor het opmaken van een goede 
regeling vragen wij u dit bijgevoegd invulblad (bijlage 1), samen met de ingevulde bijlage 3, via 
uw zoon/dochter op 1 september stipt terug te bezorgen. In bijlage vindt u ook het menu van ons 
schoolrestaurant voor de maand september. Vanaf oktober vindt u het menu op de website. Alle 
leerlingen niet eerstejaars kunnen vanaf donderdag 1 september gebruik maken van het 
schoolrestaurant. 
 
Met uw medewerking willen wij ook andere vooruitzichten waarmaken. Daarover meer in de volgende 
brieven. Intussen wensen wij dat ieder zijn goede voornemens bij de start van dit nieuwe schooljaar 
zal weten hard te maken.  
 
Sam Heyerick 
Directeur 
 
 
Nota: Een aantal leerlingen van vorig schooljaar kregen bij hun jaarrapport een advies, een B- of een 
C-attest.  Vele leerlingen verwittigden ons reeds hoe zij deze evaluatie verder zullen invullen.  Indien jij 
als leerling in dit geval bent en je hebt de school nog niet verwittigd naar welk leerjaar je nu overstapt, 
geef ons dan graag zo vlug mogelijk een telefoontje zodat wij voor 1 september zo correct mogelijke 
klaslijsten kunnen opmaken.  
Met dank bij voorbaat.  
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DAGINDELING 
 

07:30 Openen school  
07:45 Openen witte toegangspoort, eetzaal 
07:50 Openen fietsenbergplaats, leerlingensecretariaat. 
08:21 Belsein. Begin van de schooldag. In rij komen. Sluiten straathek, witte 

toegangspoort en fietsenbergplaats. 
08:23 Stilte.  

Fluitsein. In rij naar de klas onder begeleiding van de leerkracht. 
08:25 Eerste lesuur. 
09:15 Tweede lesuur. 
10:05 Belsein. Voormiddagpauze.  

Openen eetzaal, leerlingensecretariaat, procure, kopiedienst. 
10:16 Belsein. In rij komen. 
10:18 Stilte.  

Fluitsein. In rij naar de klas onder begeleiding van de leerkracht. 
10:20 Derde lesuur. 
11:10 Vierde lesuur. 
12:00 Belsein. Middagpauze. 

Openen fietsenbergplaats en eetzaal. 
12:10 Sluiten fietsenbergplaats. 
12:25 Ontspanning op speelplaats en sportterrein.  

Studiegelegenheid in studiezaal. 
12:45 Openen fietsenbergplaats. 
13:01 Belsein. In rij komen. Sluiten straathek en fietsenbergplaats. 
13:03 Stilte.  

Fluitsein. In rij naar de klas onder begeleiding van de leerkracht. 
13:05 Vijfde lesuur. 
13:55 Zesde lesuur. 
14:45 Belsein. Namiddagpauze. 

Openen eetzaal, leerlingensecretariaat, procure, kopiedienst. 
14:56 Belsein. In rij komen.  
14:58 Stilte.  

Fluitsein. In rij naar het leslokaal onder begeleiding van leerkracht. 
15:00 Zevende lesuur. 
15:50 Einde van de schooldag voor alle leerlingen die de school mogen verlaten. 

Openen fietsenbergplaats.  
16:40 Belsein. Einde van de schooldag. 

Openen fietsenbergplaats. 
17:00 Vertrek schoolbus 
17:30 Sluiten school. 

  



1 Richtlijnen 
 

1.1 Richtlijnen voor de aanvang 
 

De hand- en werkboeken voor de eerste jaren worden vóór de aanvang van het schooljaar 
uitgereikt op zaterdag 27 augustus 2016 van 10 tot 12 uur. Kledij en gereedschap voor 
het volgen van de lessen technische en praktische vakken worden in de loop van de eerste 
en tweede week uitgereikt.  
Gelieve volgende documenten mee te brengen op 27 augustus, indien nog niet 
binnengebracht: 

- een kopie van het getuigschrift basisonderwijs 
- een kopie van het eindrapport van vorig schooljaar 
- een kopie van beide zijden van de identiteitskaart 
- de basofiche  van het basisonderwijs 
- de invulbladen die  u bij deze brief vindt (bijlagen 1 en 3) 
- de inlichtingenfiche(s) (leer-, gedrags- en/of gezondheidsproblemen) die u, indien 

van toepassing, bij de inschrijving meekreeg. 
 
Het nieuwe schooljaar vangt aan op donderdag 1 september 2016 om 08.21 uur.  De  
schooldag eindigt om 15.50 uur (behalve voor de derde graad IW, EE, EM, BHK en 
7SB). 
Alle leerlingen brengen een boekentas mee. Handboeken en cursussen worden voor alle 
leerlingen niet-eerstejaars op donderdag 1 september uitgereikt.  Leerlingen van het eerste 
jaar brengen de eerste schooldag enig schrijfgerief en hun schoolagenda mee.  
Bij het tweede belsignaal om 08.23 uur staat vanaf de tweede schooldag iedereen in de rij. 
De lessen vinden plaats van 08.25 uur tot 12.00 uur en van 13.05 uur tot 15.50 uur of 16.40 
uur.  Op woensdagnamiddag zijn de leerlingen vrij.  
 
1.2 Richtlijnen voor de lijnbussen en schoolbus 
Het abonnement (Buzzy Pazz) voor de lijnbus moet tijdig aangevraagd worden via de 
diensten van De Lijn.  
Aan de leerlingen die gebruik maken van de schoolbus wordt de eerste schooldag een 
aanvraagformulier aangeboden. Elke leerling die van deze bus gebruik maakt of zal maken  
in de loop van het schooljaar brengt op vrijdag 2 september zijn aanvraagformulier ingevuld 
en ondertekend terug mee naar school.  Aan de hand van de binnengekomen 
aanvraagformulieren worden in de loop van de derde week, naargelang uw aanvraag,  
maand-, trimestriële- of jaarabonnementen uitgereikt. De betaling gebeurt via de 
schoolrekening.  De prijs is dezelfde van het openbaar vervoer (tarief Buzzy Pazz).  Het 
schoolbusabonnement kan enkel gebruikt worden op de schoolbus.  De Buzzy Pazz van De 
Lijn enkel op de tram- en lijnbussen en niet op de schoolbus. 
De eerste schooldagen stappen de leerlingen dus op de schoolbus zonder abonnement.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar kan de schoolbus enige vertraging oplopen, zeker op 
woensdagmiddag.  Vanaf de tweede week verloopt alles normaliter vlot en stipt.  
Leerlingen 1ste graad die met de schoolbus komen, blijven verplicht in de avondstudie tot 
16.40 uur.   
 
1.3 Richtlijnen voor het binnenkomen van de school 
De school is open vanaf 07.30 uur.  Leerlingen die vroeg met het openbaar vervoer of 
schoolbus aankomen kunnen vanaf 07.45 uur in de eetzaal verblijven.  Voetgangers komen 
binnen via de leerlingeningang (eerste witte poort). 
De fietsenbergplaats is open vanaf 07.50 uur.  Alle fietsen worden daar gestald en gesloten.  
Aan de ingang van de bergplaats wordt er van de fiets gestapt. Alle losse onderdelen worden 
van de fiets verwijderd.  De eerstejaars plaatsen hun fiets op de voor hen voorbehouden 
eerste rij links.  



Bromfietsen worden op de voorziene plaats gestald.  Auto’s parkeren op de parking voor de 
school of op de rechterrijstrook langs de school. In de Leon Declercqstraat blijven geen 
leerlingen voor het binnengaan samenscholen. 
 
1.4 Richtlijnen voor de eetzaal 
De eetzaal is open ’s morgens vanaf 07.45 uur, tijdens de voormiddag-, de middag- en de 
namiddagpauze. Het is niet toegestaan de automaten te gebruiken tijdens de lesuren. 
Er staan enkele automaten met frisdranken ter beschikking van de leerlingen.  De prijs 
verschilt naargelang van de drankkeuze.  
Gelieve geen of zo weinig mogelijk blikjes mee te brengen.  Indien je dit toch meebrengt, 
vragen wij tenminste mee te werken aan het selectief verzamelen en ophalen van het 
verpakkingsmateriaal.  
 
1.5 Richtlijnen voor de middagmalen  
 
1.5.1 Eetzaal 
De leerling blijft 's middags op school en brengt zijn knapzak mee. Er is gelegenheid tot het 
aanschaffen van een frisdrank. Een brooddoos en een servet bevorderen de netheid.  
 
1.5.2 Schoolrestaurant (Scolarest) 
De leerling blijft 's middags op school en maakt gebruik van het aanbod van het 
schoolrestaurant. Dit aanbod geldt vanaf donderdag 1 september. Vanaf die dag zal het 
schoolrestaurant open zijn tijdens de voormiddagpauze en de middagpauze. Indien u hiervan 
gebruik wilt maken, vragen wij om uiterlijk 1 september geld op de badge te plaatsen. Dit is 
een uitdrukkelijke voorwaarde om vanaf 1 september te kunnen gebruik maken van het 
aanbod van het schoolrestaurant (zie ook brief in bijlage). 
 
1.5.3 De leerling verlaat ’s middags de school 
 

BELANGRIJK : Enkel leerlingen van het 6de jaar, het 7de jaar en leerlingen ouder dan 18 
jaar mogen de school verlaten tijdens de middagpauze om in de stad te gaan eten. 
Leerlingen van het 6de jaar die geen 18 jaar zijn, hebben hiervoor wel de toestemming 
van de ouders nodig. Bij misbruik wordt dit voorrecht aan deze leerlingen tijdelijk of 
definitief ontzegd.  
Leerlingen die geen 18 zijn en in Groot-Deinze of in Machelen wonen, kunnen na 
toestemming van de ouders (enkel via het invulblad bijlage 1, dat u bij deze brief 
vindt) thuis gaan eten. Deze leerlingen krijgen op 1 september in de loop van de 
voormiddag een voorlopig schoolpasje. Dit schoolpasje is een uitdrukkelijke 
voorwaarde om de school ’s middags te kunnen verlaten en zal gelden tot de 
definitieve schoolpas klaar is. Leerlingen die op donderdag 1 september om 12.00 uur 

niet beschikken over het voorlopig schoolpasje, kunnen de school niet verlaten. 

 
1.6 Richtlijnen voor de studie 
De leerlingen (behalve 3de graad IW, EE, EM, BHK en 7SB) mogen vanaf donderdag 1 
september op bepaalde dagen de school om 15.50 uur verlaten.  Die dagen worden 
aangeduid in het lessenrooster.  De studiezaal blijft echter ter beschikking van de leerlingen 
wanneer de ouders de voorkeur geven aan het studie-uur. De leerlingen van de 1ste graad 
die gebruik maken van de schoolbus, blijven altijd tot 16.40 uur op school.  
Gelieve de regeling voor uw zoon/dochter op het bijgevoegde invulblad (bijlage 1) aan te 
duiden. 
 
1.7 Richtlijnen voor het huren van een opbergkastje 
De mogelijkheid tot het huren van opbergkastjes wordt door de leerlingen sterk 
gewaardeerd. Ze zijn opgesteld in de eetzaal en bereikbaar gedurende de onderbrekingen 
en voor en na het einde van de schooldag. Een aantal metalen opbergkastjes staat ter 



beschikking.  Gelieve uw keuze aan te duiden op het invulblad (bijlage 1). De opbergkastjes 
verschillen in grootte: klein en groot. Zij worden met een persoonlijke sleutel afgesloten. De 
huurprijs bedraagt respectievelijk €12,50 en €17. De waarborg voor de sleutel bedraagt €10. 
Huurprijs en waarborg zullen via de normale schoolrekening vereffend worden. De waarborg 
wordt u uiteraard terugbetaald bij het indienen van de sleutel.  
 
1.8  Richtlijnen turn-  en werkkledij (zie de in te vullen bijlage 3) 
De turnkledij is uniform voor alle leerlingen een witte T-shirt en groene broek. Deze wordt bij 
de aanvang van het schooljaar in de school aangeschaft.  
De werkkledij is uniform en passend conform de ARAB-normen.  
De school vraagt dat ook alle nieuwe leerlingen niet-eerstejaars eerste, tweede of derde 
graad, de werkkledij van de school aanschaffen.  
Leerlingen van het eerste jaar passen hun turn- en werkkledij op zaterdag 27 augustus bij 
het afhalen van hun boekenpakket. 
Gelieve de turnkledij te naamtekenen! 
 
1.9  Richtlijnen procure en betaling voorschot (zie bijlage 2) 
Alle schoolbenodigdheden, nodig voor het optimaal volgen van de lessen, kunnen op school 
worden bekomen, ook een rekenmachine die in afspraak met de leerkrachten wiskunde voor 
alle leerlingen dezelfde is. Koop voorlopig dus geen materiaal dat uw zoon/dochter 
misschien toch niet zal kunnen gebruiken. 
Het opmaken van de gedetailleerde rekeningen voor al deze voorzieningen per leerling 
vraagt enige tijd. Daarom werken wij met een voorschot van €130. In de eerste helft van 
september zal de voorschotfactuur naar u opgestuurd worden. Mogen wij vragen dat deze 
betaling ons bereikt tegen uiterlijk 1 oktober 2016. De verrekening van dit voorschot zal 
gebeuren op de eerste en de tweede tussentijdse rekening.  
Het resterende bedrag zal u later op het schooljaar ter betaling worden voorgelegd.  Een 
eventuele eindafrekening volgt op het einde van het schooljaar (juni). 
 
 
2 Agenda van de maand september 2016 
 
Zaterdag 27.08   10.00  Uitreiking van leerboeken, basispakket  en passen van turn- en 

werkkledij voor eerste leerjaren van 10 tot 12 uur. 
 

Gelieve zoals hoger reeds vermeld volgende documenten mee te brengen, indien nog niet 
binnengebracht: 

- een kopie van het getuigschrift basisonderwijs 
- een kopie van het eindrapport van vorig schooljaar 
- een kopie van beide zijden van de identiteitskaart 
- de basofiche  van het basisonderwijs 
- de invulbladen die  u in bijlage bij deze brief vindt (bijlagen 1 en 3) 
- indien van toepassing : inlichtingenfiche(s) (leer-, gedrags- en/of 

gezondheidsproblemen) 
 
Donderdag 01.09   08.25  Aanvang van het schooljaar 

Onthaal van de nieuwe leerlingen eerstejaars (zie verder)  
Onthaal van de nieuwe leerlingen niet-eerstejaars 
Herinschrijving van de leerlingen in de overgangsjaren 

Vanaf het tweede lesuur  halen de leerlingen in klasverband hun boeken op in de 
studiezaal, te beginnen met 2IW.  De klassen zullen worden verwittigd wanneer zij aan de 
beurt zijn.  Tegen de middag zijn alle klassen tot en met de 7de jaren voorzien van hun 
schoolboeken.  



    09.15  Klassikaal ophalen bijlagen 1 en 3 (invulblad + bestelling kledij) 
                                              en in alfabetische volgorde binnenbrengen op het  
     leerlingensecretariaat  

12.00 Middagpauze. Schoolrestaurant (niet voor leerlingen van het 
eerste jaar, zie aparte richtlijnen). Gebruik van knapzak in de 
eetzaal 

13.05  Uitdelen aanvraagformulieren abonnement voor schoolbus 
 15.50  Einde van de schooldag voor alle leerlingen (behalve voor 3de 

graad IW, EE, EM, BHK en 7SB) 
Vrijdag 02.09   08.25  Normale activiteit 
Dinsdag 06.09  08.25  Schoolfotografie (leerlingen 1B komen eerst) 
     Onthaaluitstap naar Brussel voor 1B 
Donderdag 08.09  08.25 Passen turn- en werkkledij voor leerlingen niet-eerstejaars 
   19.00  Ouderavond 1ste jaren + alle nieuwe leerlingen 
Vrijdag 09.09   08.25  Sportdag 
 

De sportdag is een jaarlijkse activiteit waaraan elke leerling en leerkracht  deelneemt. Om 
alle misverstanden te vermijden werd een sluitende financiële regeling getroffen.  De 
kosten worden zo miniem mogelijk gehouden. 

Deelname = de gevraagde prijs naargelang de activiteit.  
Geen deelname met doktersattest de dag zelf = halve prijs. 
Geen deelname met dokterattest van minimum 3 schooldagen = geen bijdrage. 
Geen deelname wegens trein- of busstaking = geen bijdrage. 
Geen deelname met attest door de ouders zelf geschreven = volledige bijdrage. 
Onwettig afwezig = volledige bijdrage + strafstudie 
M.a.w. onze school is een sportieve school die zijn sportdag ten volle aanbeveelt aan alle 
leerlingen. 
De sportdag eindigt voor iedereen om 16.40 uur. 
 
Dinsdag 20.09 19.00  Infoavond ‘De Uitdaging’ voor ouders van alle 5de jaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONTHAAL EERSTE JAREN OP DONDERDAG 1  SEPTEMBER 2016 
 
 
Regeling 1A + 1IW 
 
08.25 - 09.15  Ontvangst door de adjunct-directeur en de klassenleraars 

Controle van de inschrijvingen 
Definitieve indeling in groepen 

09.15 - 09.25  Onderbreking 
09.25 - 11.25  Nummeringspel speelplaats (aanduiding plaats vrijdagmorgen) 
   Kennismaking in de klas. Bespreking lessenrooster/schoolagenda.  
11.25 - 11.55  Middagmaal (knapzak) in eetzaal 
11.55 - 13.15  Wandeling door Deinze in 4 groepen (bushaltes – station) 
13.15 -15.00   Taalproef  
15.00 - 15.15  Onderbreking 
15.15 – 15.50  Bespreking ‘afspraken- en sanctiebeleid’ of facultatieve activiteit met de  
   klassenleraar 
 
  
Regeling 1B 
 
08.25 – 09.15  Ontvangst door de adjunct-directeur en de klassenleraars. 

Controle van de inschrijvingen 
Indeling in groepen 

09.15 - 09.45  Kennismaking in de klas. 
09.45 – 10.00  Onderbreking 
10.00 - 11.25  Nummeringspel speelplaats (aanduiding plaats vrijdagmorgen) 

Kennismaking in de klas. Bespreking lessenrooster/schoolagenda.  
11.25 - 13.30  Middagmaal (knapzak) in de Brielmeersen  
   Wandeling door Deinze  (bushalte / station)  
13.30 - 15.00  Eerste praktijkervaring 
15.00 - 15.15  Onderbreking 
15.15 – 15.50  Bespreking ‘afspraken- en sanctiebeleid’ of facultatieve activiteit met de 
   klassenleraar 
 
 
De leerlingen brengen de eerste schooldag hun boekentas mee met daarin: lunchpakket, 
schoolagenda, schrijfgerei, taakblok, kaft voor opbergen van documenten. 
De klassenleraar blijft de ganse dag ter beschikking van zijn klasgroep.  
In aansluiting op de rondleiding in de school krijgt elke klasgroep later enkele opdrachten 
(fotokwis, vragenlijstje, tekening, ...) in verband met deze rondleiding.  
 
 
 
 

 


