
  
 

 
 
 
 

Schooljaar 2022-2023 
 
 
Aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar A 
 
Geachte ouders/opvoeders, beste leerling 
 
Wij hopen dat je van een fijne vakantie genoten hebt en heten je van harte welkom op de nieuwe school. 
De start van een schooljaar brengt heel wat praktische organisatie en afspraken met zich mee. Bij dit begin 
willen we je dan ook een infodocument aanbieden.  
 

Dit document bevat info/brieven in verband 
met:  

digitaal invullen via 
onderstaande link (*) tegen 
maandag 29 augustus 

schriftelijk invullen en 
meegeven tegen 
maandag 5 september 

✔ de akkoordverklaring van de 
schooldocumenten;   

 X 
 

✔ informatieveiligheid en privacy; X  

✔ het gebruik van domiciliëring; X  

✔ de schoolsweater; X  

✔ de avondstudie tijdens lesuur 9 en de 
busstudie van 16.20 uur tot 17.00 uur; 

X  

✔ het rekentoestel; X  

✔ de office-licentie (vrijblijvend aan te 
vragen); 

  

✔ de klasnamiddag en de sportdag 
(informatief);  

  

✔ de eerste schooldag (informatief).   

 
*Na het lezen van onderstaande brieven, vind je het in te vullen antwoordformulier via volgende link: 

klik hier  
 
 
 
 
 
 
 

We wensen je alvast een goede start! 
Directie en personeelsleden 

https://forms.gle/qE51CuVHC6JCq5Hy5


Toestemming gebruik beeldmateriaal

Foto’s zijn leuk. Dat vinden wij als school ook. Met een foto kan je een herinnering voor eeuwig
vastleggen. Wij laten je dan ook graag via foto’s en video’s mee genieten van de sfeer op onze
school. Zo worden er opnames gemaakt tijdens verschillende activiteiten die op onze school
plaatsvinden (lessen, sportdag, schooluitstappen, schoolfeest). Ook jouw zoon/dochter kan op
deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met die foto’s en video’s. Wij gebruiken geen beeldmateriaal
waardoor onze leerlingen en/of personeelsleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij
foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen/personeel en we gebruiken enkel
beeldmateriaal van personen waarvan we expliciete toestemming gekregen hebben om deze
foto’s te publiceren. Deze toestemming geldt alleen voor het gerichte beeldmateriaal (foto’s en
video’s) die door de school, of in onze opdracht worden gemaakt.



Beste ouders/opvoeders

In de loop van het schooljaar ontvang je vier maal een schoolrekening in verband met boeken,
kopies, activiteiten, vakgerichte benodigdheden… . Deze communicatie hierover verloopt
digitaal via mail.
We vragen je deze rekeningen te betalen tegen de datum vermeld op de schoolrekening. Je kan
er ook voor kiezen om de rekeningen te betalen via een persoonlijk betalingsplan
(tweewekelijks of maandelijks). Dit kan aangevraagd worden via Dhr. Peter Dick (rechtstreeks
nummer: 09 381 51 23).

Als school bieden wij je de mogelijkheid om de rekeningen te betalen via domiciliëring.
Indien je van deze betalingswijze gebruik wenst te maken kan je bijgaand formulier “MANDAAT
SEPA Europese domiciliëring” digitaal invullen. De afrekening van de schoolkosten wordt dan
opgemaakt met de vermelding “Deze factuur wordt betaald via domiciliëring”. Je moet dan dus
geen betalingen meer uitvoeren, wij zorgen zelf voor de inning. Je hebt steeds een 10-tal dagen
de tijd om de rekening na te kijken en bij problemen contact op te nemen met Dhr. Peter Dick
(rechtstreeks nummer: 09 381 51 23).
Indien je reeds gedurende de voorbije schooljaren betaalde via domiciliëring hoeft u GEEN
nieuwe aanvraag in te dienen.

Wens je niet in te gaan op de betalingswijze per domiciliëring, dan zal er bij elke rekening een
overschrijvingsformulier gevoegd worden waarmee je de opdracht kan geven aan uw
bankinstelling. Je kan in de loop van het schooljaar alsnog overschakelen naar domiciliëring
door ons dan de papieren versie van het formulier terug te bezorgen met als referentie de naam
van je dochter/zoon.

De voordelen van het systeem domiciliëring zetten wij nog even op een rijtje: ruime spreiding
van betaling, verhoogde veiligheid en geen bijkomende bankkosten. De domiciliëring kan ook
op elk moment stopgezet worden.

Met vriendelijke groeten

Directie en boekhouding



  
 

 
 
 
 
 
 

Mandaat SEPA Europese domiciliëring 
 

Mandaat Identificatie 
● Mandaat referte:    
● Beschrijving van onderliggende overeenkomst: schoolrekening vzw Leiepoort- 

campus Sint-Theresia  
● Type betaling: terugkerend 

 
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan vzw Leiepoort- campus Sint-Theresia, een opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van vzw Leiepoort- campus Sint-Theresia.  
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 
de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.  

 

Rekeninghouder(s) 
Uw naam  (max. 70 karakters) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat en huisnummer 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode ……………………..      Plaats ………………………………………………………………………………………   
Land………………………………. 
 
Uw rekening  IBAN    BE  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .       
 
Naam dochter/zoon 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schuldeiser 
Naam:  vzw Leiepoort- campus Sint-Theresia 
Schuldeisersidentificatie:   BE30ZZZ725D000720  
Straat en huisnummer:  Gentpoortstraat 37                                      
Postcode, plaats, land: 9800 Deinze - België 

 
 
Datum ……………………………………………………………………………………..     Plaats .…………………………… 
 
 
Naam ……………………………………………………………………………………….      
 
 
Handtekening(en) 
 
 

Digitaal invullen via 
de link 



augustus 2022

Geachte ouder(s)/opvoeder(s),

Als school hebben we ervoor gekozen een sweater met logo te voorzien. De leerlingen kunnen deze
gebruiken tijdens de les lichamelijke opvoeding en/of tijdens de stages van Verzorging. Deze kan
vrijblijvend aangekocht worden voor de prijs van 17 euro. Dit zal worden aangerekend op de eerste
schoolrekening.

Om de bestelling zo snel mogelijk te kunnen doen, vragen wij je vriendelijk het
antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de inleidende brief in te vullen
tegen maandag 29 augustus 2022.

Met vriendelijke groeten

R. Claus,
verantwoordelijke NON FOOD



augustus 2022

Aan de ouders van alle leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar

Geachte ouders/opvoeders

Je dochter/zoon heeft een lessenpakket waarbij de lessen om 15.30 uur eindigen.

Leerlingen die gedurende het ganse schooljaar naar huis kunnen om 15.30 uur, mogen de
school verlaten mits toelating van de ouders. Voor de leerlingen die niet naar huis kunnen, is er
studie voorzien tot 16.20 uur.

Leerlingen die pas na 17.00 uur hun bus of trein kunnen halen, kunnen na de lessen of
aansluitend bij de avondstudie op school blijven in de bus-studie van 16.20 uur tot 17.00 uur.

Om de start van het nieuwe schooljaar in goede banen te leiden, vragen wij je vriendelijk het
antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de inleidende brief in te vullen
tegen maandag 29 augustus 2022.

Met vriendelijke groeten

Bart Goethals, Liene Bailleur
Directieteam



augustus 2022

Aan de ouders/opvoeders en de leerlingen van 1 a

Geachte ouders, opvoeders

Vanaf het eerste leerjaar A gebruiken de leerlingen het rekentoestel TI-30xB Multiview van
Texas Instruments.

U kan dit toestel aankopen via de school voor 16 euro. De betaling gebeurt via de
schoolrekening samen met de rekening van de handboeken.
Wie zo’n toestel tweedehands kan aankopen, zorgt er best voor ook de handleiding te
ontvangen.
Uiteraard kunt u ook zelf een toestel aankopen: ze worden in verschillende winkels in promotie
aangeboden.

Om de start van het nieuwe schooljaar in goede banen te leiden, vragen wij u vriendelijk het
antwoordformulier ‘Start van het schooljaar’ via de link op de inleidende brief in te vullen
tegen maandag 29 augustus 2022.

Met vriendelijke groet

Leerkrachten wiskunde Dhr. Bart Goethals
Mevr. Liene Bailleur

Directieteam



Office 365 – gratis voor leerlingen

Beste ouders en leerlingen

Als leerling van Leiepoort campus Sint-Theresia mag je Microsoft Office 365 thuis gratis
gebruiken.

Office 365 bevat het volledige Microsoft Office-pakket: Word, Excel, PowerPoint, Outlook...
Deze toepassingen kan je op 5 toestellen installeren. Dat kan dus een pc, tablet of
smartphone zijn.

Om toegang te hebben tot dit abonnement via office.com heb je een gebruikersnaam en
wachtwoord nodig. Deze kan je verkrijgen door via de account van de leerling een
Smartschoolbericht te sturen naar Kris Kint. De login voor Smartschool wordt begin september
geactiveerd. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

Het gekregen wachtwoord is slechts 30 dagen geldig. Meld je dus zo snel mogelijk aan, ook al
wens je deze software nog niet te installeren. De eerste keer dat je je aanmeldt, moet je het
wachtwoord wijzigen.
Zorg dat je dit wachtwoord niet vergeet, want dit wachtwoord blijft geldig zolang je op onze
school ingeschreven bent. Bij het verlaten van de school verloopt dit abonnement.

Deze logingegevens mogen enkel gebruikt worden om Office 365 te installeren. Bij foutief
gebruik van het verkregen e-mailadres kan het abonnement worden ingetrokken.

Met vriendelijke groeten

Het ICT-team

Starten met Office 365

1 Ga naar de website office.com
2 Meld je aan met de ontvangen gegevens
3 Geef een nieuw wachtwoord (Dit moet je enkel de eerste keer doen.)
4 Klik op de knop ‘office-apps  installeren’
5 Open het gedownloade bestand officesetup.exe
6 Volg de instructies op het scherm



  

 
 
 
 
 
 
 

augustus 2022 
 

Geachte ouders/opvoeders 
Beste leerling 
 
Op vrijdag 9 september 2022 gaat de jaarlijkse sportdag door. Met de 1ste jaars gaan we naar de 
Brielmeersen in Deinze bij Team Adventure. De verplaatsing gebeurt te voet. We vragen met aandrang 
dat de leerlingen aangepaste kledij dragen en dus niet sporten in een jeansbroek. 
 
De schoolsportdag is een verplichte schooldag voor iedereen. Leerlingen die wegens een kwetsuur 
(doktersattest vereist) niet kunnen sporten, moeten dus eveneens op school zijn. 
Onze excursiecode staat vermeld in de schoolbrochure. We staan er op dat iedereen zich 
eraan  houdt, zo wordt het ongetwijfeld een zeer aangename en sportieve dag. 
 
De richtprijs voor de sportdag bedraagt € 18. Dit bedrag zal op de eerste schoolrekening geplaatst 
worden. 
 
Programma 

• Er zijn 6 groepen. 

• Dit zijn de activiteiten:  - beach tennis, 
(onder voorbehoud)  - inflatable, 

- digitale zoektocht, 
- teambuilding, 
- slackline en 
- boogschieten. 

 

• We verzamelen om 8.30 uur op de speelplaats. 

• We zijn terug op school om 16.00 uur. 
 
Wat meebrengen? 

• sportkledij + stapschoenen heb je reeds aan bij het vertrek,  

• regenkledij, 

• fluohesje, 

• voldoende reservekledij (die mag vuil worden), 

• zwemkledij, 

• sportschoenen, 

• lunchpakket (niet in aluminiumfolie) + een drankje en 

• enkele drankjes voor tussendoor. 
 
 

 
Alvast bedankt en veel plezier! 
De sportleerkrachten 
 
 
 

Informatief 



EERSTE SCHOOLDAG

8.30 uur: start van de eerste schooldag voor

▪ alle eerstejaars

▪ alle nieuwe leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en

7de jaar

9.30 uur: start van de eerste schooldag voor alle andere leerlingen

van het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar

Mee te brengen door alle leerlingen:
✔ een cursusblok

✔ schrijfgerief

✔ eigen lunchpakket

Vanaf donderdag 2 september kunnen de leerlingen aanschuiven in ons vernieuwd
schoolrestaurant. Je vind de prijslijst terug op onze website. De betaling van de maaltijden
gebeurt via een betaalkaart waarover wij je nog zullen informeren.


