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WELKOM
Geachte ouder(s), voogd en plusouder(s)
Nog even genieten van de vakantie en dan… de spannende overstap naar het eerste
middelbaar of kennis maken met de meer uitdagende leerstof van het tweede middelbaar.
Het voltallige team van methodeschool van Veldeke verheugt er zich alvast op om in
september uw zoon/dochter te begeleiden in deze eerste graad.
In dit bundeltje vindt u al heel wat nuttige informatie.
We wensen u een ontspannende vakantie toe.
Het van Veldeke-team

GEGEVENS
ASO methodeschool van Veldeke
Capucienenstraat 28
3500 HASSELT
011/28 64 40
secretariaat.vv@telenet.be
(graag toevoegen aan contactpersonen om te vermijden dat mailtjes van de school in het mapje ‘spam’ terecht komen.)

www.methodeschoolvanveldeke.be
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Vakbenodigdheden
Een duwtje in de rug
Belangrijke data & schoolritme
Studieshop.be
Zorgvuldig bestuur – kostenraming
Sponsoring
Inschrijving pizza-info-avond
Natuurstage De Panne
Inloopdagen september 2017
Vergeet-me-niet-lijstje
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VAKBENODIGDHEDEN

1STE GRAAD

vak
algemeen

benodigdheden

Engels
Frans
Nederlands
PO

woordenboek Prisma Nederlands-Engels, Engels-Nederlands

Latijn (enkel indien je dit vak volgt)
LO

cursusblok gelijnd papier (kan in combinatie gebruikt
worden met ander vak)
Sportschoenen met lichte zolen, sporttas, zwarte sportshort
(of legging voor de meisjes)
Sportzak ‘van Veldeke’ te verkrijgen voor 1 euro.
rekenmachine CASIO fx-92B (Collège 2D+)
geodriehoek
(eenvoudige) passer
cursusblok met vierkante ruitjes

wiskunde

10 dunne ringmapjes
4 dikke ringmappen met hefboom
20 tussenbladen
4 bestekmapjes met de naam van de leerling op
markeerstiften
groene pen, blauwe pen, rode pen
potlood HB
meetlat 30 cm
corrector
gom
een (persoonlijke) magneet (niet in pakket)

woordenboek Prisma Nederlands-Frans, Frans-Nederlands
woordenboek Prisma Nederlands
-3 potloden: B, B3,B5
-3 verschillende diktes van artlinestiften of dunne zwarte
stiften
-witte gom,
-slijper met doosje
-kleurpotloden en gekleurde viltstiften (geen dunne punt)
-zacht schilderpenseel (formaat : 6 of 8)
-Schaar
-lijmstift
-Passer (zelfde als voor wiskunde)
-Stevige kartonnen map – A4 formaat - zonder ringenpersonaliseren door etiket op de voorkant van de map te
plakken!
-Eventueel een PO-doos (bv. schoendoos met naamsticker)
om je spullen in te bewaren.
-tekenpapier A4, blok van ongeveer min. 20 vellen (wit,
papier van 200 gram)
-leeg schetsboek zonder lijntjes of ruitjes A4 (type
boekenvoordeel)
-leeg klein jampotje met deksel
-doek/ vod voor schilderwerk

EEN DUWTJE IN DE RUG….
www.methodeschoolvanveldeke.be
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Uit onderzoek blijkt dat de boekentas van een leerling niet meer mag wegen dan 10% van
het eigen lichaamsgewicht.
Om de leerlingen te helpen hun boekentas zo licht mogelijk te
maken, vragen we enkel het hoofdstuk mee te nemen dat op
dat moment behandeld wordt. De rest van het (leer)werkboek
wordt thuis bewaard in een dikkere map.
De leerkracht vermeldt tijdig via Smartschool wanneer een
hoofdstuk gewisseld moet worden.
Om het wisselen na een hoofdstuk zo makkelijk mogelijk te laten
verlopen, raden wij aan te werken met kleuren. De dikkere map
met het (leer)werkboek, die thuis blijft, heeft best dezelfde kleur
als het dunne ringmapje dat mee naar school gaat.
De ingevulde cursussen worden op het einde van het schooljaar
afgegeven.
* Uw zoon/dochter schrijft best in alle (leer)werkboeken zijn/haar
naam.
* Enkel in de handboeken mag niets geschreven worden. Deze boeken worden aan het einde
van het schooljaar teruggeven. Studieshop rekent de volledig prijs aan voor beschadigde
en/of beschreven boeken.

Verder geven we u nog wat tips mee voor de aankoop/keuze van een boekentas:





Een boekentas die op de rug kan hangen wordt beter ondersteund dan een boekentas
die je met de hand moet dragen (Een trolley kan ook natuurlijk);
Een boekentas met net voldoende opbergruimte vermindert de neiging om
onbelangrijke dingen mee te nemen;
Een compacte boekentas gemaakt van lichte materialen, maar met een harde rug,
beperkt het gewicht al meteen;
Het draagvlak van de boekentas ligt bovenaan de rug. Pas de draagriemen zo aan dat
de schouders het gewicht evenwichtig dragen en niet de onderrug!

Neem enkel mee wat je echt nodig hebt:
 één blauwe, één groene en één rode pen (niet drie van elk);
 enkele kleurpotloden of markeerstiften is voldoende (geen hele kleurtjesdoos);
 een lichte, plastic meetlat of geodriehoek;
 dunne mapjes (niet de hele cursus, je atlas kan op school blijven);
 je vV-planner;
 een gezonde snack en je boterhammen.

www.methodeschoolvanveldeke.be

STARTBUNDEL schooljaar 2017-2018

Pagina |5

BELANGRIJKE DATA

zo 23 april 2017

opendeurdag

wo 30 augustus 2017

17 u. infoavond nieuwe ouders/leerlingen
+ om 18 u. pizzafeest voor iedereen
8.20 u.: start van het leukste schooljaar ooit!

vrij 1 september 2017

vrij 1 september 2017
vanaf 12.10 u.: iedereen lesvrij
7-8 september 2017
project leren leren
11-13 september 2017
natuurstage De Panne
30 oktober – 5 november 2017
herfstvakantie
26 december – 8 januari 2017
kerstvakantie
12 februari – 18 februari 2018
krokusvakantie
2 april - 15 april 2018
paasvakantie
30 april 2018
facultatieve verlofdag
1 mei 2018
feest van de arbeid
do 10- vr 11 mei 2018
Hemelvaart
ma 21 mei 2018
pinkstermaandag
za 31 juni 2018
start zomervakantie
Een gedetailleerd jaaroverzicht volgt later.

www.methodeschoolvanveldeke.be
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LEERBOEKEN BESTELLEN

Bestel de schoolboeken snel en gemakkelijk via studieshop.be.
Met behulp van deze handleiding kan u de schoolboeken op een snelle en eenvoudige manier
bestellen.
1. Surf naar www.standaardboekverhuur.be of www.studieshop.be/webshop
2. Kies “nu bestellen”.
3. Selecteer achtereenvolgens Hasselt, de school en klas/leerjaar. Controleer goed of
u de juiste school en richting hebt gekozen. Ga daarna verder.
4. Je komt in het gedeelte weer je de keuzevakken kunt aanvinken en de schoolgegevens
inclusief belangrijke informatie van je school kunt terugvinden.
5. Daarna kom je op de boekenlijst van je klas. Geef hier aan welke artikelen je al
dan niet wenst te bestellen.
6. Druk op ‘bekijk inhoud boekenpakket’ voor een overzicht van de bestelde artikelen.
7. Controleer in het scherm ‘persoonsgegevens’ of de ingevulde gegevens correct zijn.
Wijzig indien nodig.
8. Wanneer je alles gecontroleerd hebt, klik je op ‘volgende stap’.
9. Druk op ‘bestelling verzenden’ als je de algemene voorwaarden aanvaard. Pas hierna
wordt je bestelling effectief geplaatst.
U kan uw bestelling plaatsen vanaf 20 juni. Als u vóór 15 juli bestelt, worden uw boeken
vóór het begin van het schooljaar thuis afgeleverd.
Heeft u nog vragen of bent u niet zeker?
Dan kan u standaardboekverhuur bereiken via info@standaardboekverhuur.be of telefonisch
op 0800/57 117, elke werkdag van 8.30 u. tot 17 u.

Via de Studieshop.be worden handboeken en leerwerkboeken ter beschikking van de
leerlingen gesteld tegen betaling van ongeveer € 200 per schooljaar.
Het huren/kopen is vrijblijvend. De leerlingen kunnen ook een lijst krijgen om de boeken zelf
te bestellen. Alle handboeken worden gekaft en voorzien van een etiket.
Let wel op! Geplastificeerde handboeken, boeken beschadigd met plakband, boeken waarin
geschreven is, verliezen hun waarborg bij StandaardBoekVerhuur.

www.methodeschoolvanveldeke.be
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ZORGVULDIG BESTUUR

- KOSTENRAMING

Voor bepaalde activiteiten, zijn wij genoodzaakt een bijdrage te vragen.
Hieronder vindt u een kostenraming voor de kosten tijdens het schooljaar. Het
vooropgestelde bedrag is slechts een raming die onderhevig kan zijn aan prijswijzigingen
en/of bepaalde specifieke noden van de leerlingen. Deze bijdrage bedraagt per schooljaar
ongeveer € 220 en wordt aangerekend met voorschotfacturen van € 75.
projecten
toneel/film
vV-planner
kopieën
T-shirt LO
Smartschool
sportdag
techniek
STEM/DME
TOTAAL

€ 20
€ 20
€9
€ 80
€ 8,5
€ 11
€ 15
€ 15
€ 30
max. € 220

huur dyslexiesoftware
€ 2,5 /mnd
(enkel indien gewenst)
Studieshop boekenverhuur
+/- € 200
(zie p. 7)
Natuurstage De Panne +/- 200 €

www.methodeschoolvanveldeke.be
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KLASOUDERS
Samenwerken is niet alleen een belangrijke vaardigheid voor onze leerlingen, maar als
ouders en leerkrachten de handen in elkaar slaan maken pas écht samen school.

Klasouders fungeren als een schakel tussen de klastitularis
en de andere ouders van de klas. Zij voelen aan wat er leeft
onder de ouders en bespreken dit met de leerkrachten op
school. Het contact verloopt informeler omdat er vanuit de
klasouders ook activiteiten worden georganiseerd voor
leerlingen en ouders van een bepaalde klas met als doel
elkaar beter te leren kennen. Dit alles verhoogt de
betrokkenheid.
Naast de klasouders kan je je ook aansluiten bij het oudercomité. Verdere info volgt via
smartschool.

www.methodeschoolvanveldeke.be
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NATUURSTAGE DE PANNE 2017
De eerste graad zal afwisselend op natuurstage en taalstage trekken op van Veldeke. De
natuurstage gaat traditiegetrouw in De Panne door, de taalstage vindt plaats in binnen- of
buitenland.
Na de eerste rustige lesweek, maken we van 11 t.e.m. 13 september samen met uw zoon of
dochter meteen al een sprong naar zelfstandigheid.
Op 11 september vertrekken we met de volledige eerste graad naar zee op natuurstage.
Enerzijds is de doelstelling van deze natuurstage het bereiken van heel wat leerplandoelen en
vakoverschrijdende eindtermen. Anderzijds staan het elkaar leren kennen en teambuilding
centraal.
Omdat we zo snel vertrekken willen we u graag toch al van een aantal zaken op de hoogte
brengen.

vertrek: 11 september 2017
terugkomst: 13 september 2017
plaats: De Panne
deelnemers: 1ste en 2de jaar
opzet: leerdoelen wetenschappelijke vakken
intensieve kennismaking
prijs: max. 200 euro
voorschot: 100 euro te betalen vóór 15 augustus 2015
op rekeningnummer BE94 0910 1912 6914
met vermelding “ NATUURSTAGE + naam kind”
afbetaling: via schoolrekening eerste trimester

www.methodeschoolvanveldeke.be
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NIET VERGETEN!













identiteitskaart (leerkrachten houden deze bij)
klevertjes ziekenfonds
max. 15 euro zakgeld (is niet echt nodig)
kleding (pyjama, ondergoed, sokken, T-shirts,
broeken, warme pull, …)
regenkleding (regenjas,
waterbestendige schoenen of laarzen, …)
een paar stevige wandelschoenen
pantoffels of dikke kousen
toiletgerief (washandjes, handdoeken,
tandenborstel, shampoo, maandverband,…)
lakens of een slaapzak
gsm en andere media mogen uiteraard mee
maar op eigen verantwoordelijkheid
een gezonde snack voor de eerste dag

De bagage moet door de leerlingen zelf gedragen kunnen worden in een handige en
compacte rugzak.

(gelieve onderstaand strookje af te geven op school, op te sturen of deze tekst te mailen
naar: secretariaat.vv@telenet.be, ten laatste op 30 augustus 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij geef ik, ouder van ____________________________________ (uit 1vV – 2vV), de
toestemming om mee op natuurstage te gaan van maandag, 11 september 2017 tot en met
woensdag, 13 september 2017 in De Panne.
atie, namelijk: ___________+ aantal & frequentie: ____________
___________________________
(bv. dieet):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
datum

www.methodeschoolvanveldeke.be
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PROJECT LEREN LEREN 2017
Om het schooljaar op een aangename manier te starten en om onze slogan ‘graag is
beter’ extra kracht bij te zetten, leren de nieuwe leerlingen op van Veldeke elkaar beter
kennen tijdens de natuurstage en het project leren leren.
Het invullen van de vV-planner, aanmaken van Scoodle-accounts en het werken met de
smartschool en studie- en toetsenwijzers, vormen een hele uitdaging voor jullie kind.
Daarom wordt hier uitgebreid tijd en aandacht aan besteed tijdens het project leren leren op
donderdag 7 en vrijdag 8 september. Daarnaast staan we ook even stil bij de werking
van ons brein en memorisatietechnieken. Kortom, we reiken heel wat ‘tips en tricks’ aan die
de leerlingen nog vaak in de praktijk zullen kunnen omzetten.
Kort overzicht van de eerste lesweken:

vr 1 sept. Administratie – kennismaking
ma 4 sept. – woe 6 sept. Eerste lessen
do 7 sept. – vr 8 sept. Project Leren Leren
ma 11 sept. – 13 sept. Natuurstage De Panne

www.methodeschoolvanveldeke.be
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INSCHRIJVING PIZZA-INFO-AVOND

Op woensdag, 30 augustus 2017 houden we tussen 17.00 u. en 18.00 u. een
infomoment voor onze nieuwe ouders. De leerlingen, die starten in het eerste jaar, kunnen
op dat moment kennismakingsactiviteiten spelen met een aantal van hun kersverse
leerkrachten. We hopen hiermee de start van het schooljaar 2017-2018 op 1 september al
een beetje vertrouwder te maken.
Na het infomoment zijn alle ouders, leerlingen, plusouders, broertjes en zusjes van harte
uitgenodigd op het pizzafeest van van Veldeke om de kennismaking met onze school, de
ouders, de leerlingen en de leerkrachten op een aangename manier verder te zetten.
De mensen die al vertrouwd zijn met de school, zijn welkom vanaf 18 u.
U kan zich inschrijven voor het pizzafeest door een of meerdere van de onderstaande
formules te kiezen. Het correcte en totale bedrag mag u voor 22 augustus storten op het
rekeningnummer: BE94 0910 1912 6914.
Er is keuze uit 5 verschillende pizza’s waar u onbeperkt van kan eten.

leeftijdscategorie

prijs

te vermelden

Formule 1
Formule 2
Formule 3

gratis
€9
€13

F1 x aantal personen
F2 x aantal personen
F3 x aantal personen

peuters en kleuters
kinderen lagere school
leerlingen secundair onderwijs
en volwassenen

Te vermelden bij de betaling: Bvb. “NAAM LEERLING - F1 x 3 / F2 x 1 / F3 x 2”

We hopen u allen te mogen verwelkomen voor een gezellig samenzijn, het uitwisselen van
vakantieverhalen en de start van het nieuwe schooljaar.

www.methodeschoolvanveldeke.be
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VERGEET-ME-NIET-LIJSTJE
WAT?

IN ORDE?

infobundel lezen
ten laatste 3 juli binnen brengen op het secretariaat
 kopie getuigschrift basisonderwijs
 BASOfiche 6.1
 kopie rapport
toestemming natuurstage inleveren p. 11
(afgegeven of via mail op 30/8)
boeken bestellen via studieshop.be
vóór 15 juli 2017
indien Bijzonder Pedagogische Maatregelen:
attest(en) inleveren
30 augustus 2017 alvast noteren op de kalender
infomoment nieuwe leerlingen en ouders om 17u.
inschrijven voor de pizza-avond
op woensdag 30 augustus 2017
Voorschotfactuur natuurstage betalen
voor 15 augustus 2017
boekentas klaar maken voor eerste schooldag
materiaallijst in orde

goed humeur en veel zin om erin te vliegen
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