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Aankopen derdejaars en info begin schooljaar 
 
 
Beste ouders 
 
Volgend schooljaar mogen we jullie zoon of dochter verwelkomen in onze school. In 
deze brief geven we graag een overzicht van de aankopen die daarmee gepaard 
gaan en meer info over het begin van het schooljaar. 
 
Aankopen 
 
Huur- en koopboeken 
 
We hebben voor elke leerling een pakket huur- en koopboeken klaarliggen. Om ons 
de mogelijkheid te geven om dat materiaal op voorhand aan te kopen, vragen we u 
om voor 15 augustus 2019 een voorschot van 150 euro te betalen.  
Dat bedrag dekt de volledige kostprijs van de boeken weliswaar niet. U zal op een 
later moment een saldofactuur ontvangen met een gedetailleerd overzicht van de 
kosten. 
 
Grafisch rekentoestel  
 
In al onze studierichtingen van het derde jaar hebben leerlingen een grafisch 
rekentoestel nodig om de doelstellingen van het leerplan wiskunde te behalen. Dat 
grafisch rekentoestel gebruiken leerlingen voor bepaalde leerstofonderdelen in de 
klas, voor toetsen en in de evaluatieperiodes. Ook in de lessen wetenschappen en 
economie maken we gebruik van het toestel.  
U kunt het toestel zelf kopen of aankopen via de school. U kunt kiezen tussen twee 
types, die allebei bruikbaar zijn voor de lessen: 
 

 het type TI-84 Plus COLOR CE-T, een oplaadbaar toestel met kleurenscherm, 

 het type TI-84 Plus, een toestel zonder kleurenscherm dat werkt op batterijen. 
 
Enkel het eerste type kunt u aankopen via de school. Als u voor 15 augustus 2019 
het bedrag van 109 euro overschrijft, dan ligt het toestel op vrijdag 30 augustus 
(tijdens de infoavond voor de derdejaars) voor u klaar. 
 
 
  



Praktisch 
 
Betaalt u voor 15 augustus, dan zal het gevraagde materiaal klaarliggen op de 
infoavond op vrijdag 30 augustus. 
Heeft u voor 15 augustus nog geen overschrijving geplaatst, dan kunt u het 
boekenpakket en/of het grafische rekentoestel alsnog bekomen/bestellen aan het 
onthaal op vrijdag 30 augustus, maandag 2 september of dinsdag 3 september 2019. 
We beschikken over een bankcontactterminal, dus u kunt ter plaatse betalen of ons 
een bewijs van overschrijving laten zien. 
U kunt de verschuldigde bedragen overschrijven op het rekeningnummer  
BE40 7775 9962 3663 (BIC-code: GKCCBEBB), op naam van KBSOT vzw, 
Statiestraat 37, 1740 Ternat.  
Gelieve de naam en voornaam van uw zoon of dochter te vermelden, alsook de 
gekozen studierichting (3 economie accent talen, 3 economie accent wiskunde, 3 
humane wetenschappen, 3 Latijn accent talen, 3 Latijn accent wiskunde of 3 
wetenschappen). 
 
Goed om te weten en eventueel klaar te leggen  
 
 
Inschrijvings- en keuzeformulier 
 
Je inschrijvings- en keuzeformulier (één document) geef je bij voorkeur af aan je 
klasleraar van Sint-Angela en dat ten laatste tijdens het oudercontact op donderdag 
27 juni. Op vrijdag 28 juni of maandag 1 juli kun je het document ook nog 
binnenbrengen op onze school (aan het onthaal of in de brievenbus – Statiestraat 
37). In de loop van de maand juli bevestigen we jouw inschrijving voor onze school 
per e-mail of per post. 
 
Openingsuren secretariaat tijdens de vakantie 
 
Tijdens de vakantie is het secretariaat van het Sint-Jozefsinstituut open t.e.m. 
donderdag 4 juli en vanaf maandag 19 augustus, telkens van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
Op donderdag 29 augustus is het secretariaat uitzonderlijk gesloten van 13 uur tot 16 
uur. We zijn ook steeds bereikbaar via e-mail (info@sint-jozef-ternat.be, 
delcourl@sint-jozef-ternat.be of directie@sint-jozef-ternat.be).  
 
Kledij lichamelijke opvoeding 
  
Je klasleraar neemt op maandag 2 september je T-shirt met de logo’s van onze 
scholen (je LO-uniform) in ontvangst en speldt daarop een briefje met je naam, 
voornaam en klas. Op je T-shirt laten wij je familienaam drukken. De kosten daarvoor 
worden verrekend via de schoolrekening. Heb je geen LO-T-shirt of -short van onze 
scholen, dan breng je de eerste weken gewone turnkledij mee. Je kunt je LO-kledij 
dan aankopen in de tweede week van september. Meer info daaromtrent krijg je op 
de eerste schooldag. Het T-shirt en de short kosten elk 13 euro.  
 
Verkoop milieuvriendelijk schoolmateriaal 
 
Onze school is een ‘groene’ school. Op de infoavond van 30 augustus kun je daarom 
milieuvriendelijk schoolmateriaal aankopen aan democratische prijzen. Daaronder 
verstaan we: milieuvriendelijke gommen, fluopotloden, ringmappen, tabbladen, 
opbergmapjes, memoblokjes en cursusblokken van recyclagepapier (hoge kwaliteit, 
goed beschrijfbaar met vulpen en door de lichtjes grijze kleur veel beter om buiten bij 
zonlicht mee te studeren). 
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Belangrijke data voor het schooljaar 2019-2020 
 
De belangrijkste data kun je terugvinden in bijlage B van het schoolreglement 2019-
2020. Ons schoolreglement kun je ook raadplegen via onze website:  
www.sint-jozef-ternat.be (schoolinfo/schoolreglement). 
 
Materiaal voor het vak plastische en muzikale opvoeding 

 
De vakken plastische (PO) en muzikale opvoeding (MO) vormen één geheel. Het 
nieuwe vak (MP) zal één lesuur bestrijken in het derde jaar en één lesuur in het 
vierde jaar. Door de vakken te combineren, kunnen we projectmatig en thematisch te 
werk gaan. Praktijk is de belangrijkste component binnen het vak, zodat leerlingen al 
doende leren. Voor het vak MP hebben de leerlingen een aantal basismaterialen 
nodig, die de school aankoopt en waarvan de leerlingen twee schooljaren lang 
gebruikmaken. Aan het einde van elk schooljaar vereffenen we het bedrag voor het 
gebruik van de materialen via de schoolrekening.   
 
 
Indien u hieromtrent nog verdere vragen hebt, dan kunt u steeds terecht bij de 
adjunct-directeur, mevrouw Lut Delcour, tijdens de schooluren (02/5821311) of via e-
mail: delcourl@sint-jozef-ternat.be. 
 
Met vriendelijke groet  
 
 
Lut Delcour      Yannick Noppe 
       AnnemieVandaele 
Adjunct-directeur      Directeur 
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