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Beste ouders 

In voorbereiding van de organisatie voor volgend schooljaar vragen we u dit formulier voor 

het schooljaar 2021 – 2022 al in te vullen. 

Naam leerling  

Jaar en richting 
2021 – 2022  

 

 

Middagregeling 

Onze leerlingen hebben de keuze om ’s middags op school, thuis of bij een familielid te eten. 

Onderstaande regeling blijft gedurende het volledige schooljaar van kracht. Kruis aan: 

o Onze zoon of dochter is half-intern en blijft dus ‘s middags op 

school eten. 

o Onze zoon of dochter gaat ’s middags thuis of bij een 

familielid eten. 

o Onze zoon of dochter gaat ’s middags thuis of bij een 

familielid eten enkel op de volgende dagen: _____________  

 _________________________________________________  

 

Gelieve hieronder de naam en het adres van de persoon bij wie uw zoon of dochter meestal 

middagmaalt en zijn of haar telefoonnummer te vermelden. Uw zoon of dochter is enkel 

verzekerd als hij of zij effectief op dit adres gaat eten. 

Enkel in te vullen wanneer het adres verschilt van het thuisadres. 

Naam  

Adres  

Telefoon  

 

 

Praktische info 

Schooljaar 2021 - 2022 

Opgelet! Uw zoon of 

dochter heeft nooit de 

toestemming om in een 

publieke drank- of 

eetgelegenheid te eten! 
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Avondstudie 

De leerlingen kunnen vanaf maandag 6 september na school studeren in de avondstudie tot 

17 u. Op woensdag is er geen namiddagstudie. 

Onze zoon of dochter… 

o blijft in de avondstudie tot …………… u. 

o blijft niet in de avondstudie. 

 

 

School verlaten bij afwezigheid van een leerkracht 

Dit onderdeel is enkel bestemd voor de leerlingen van de derde graad. 

Uitzonderlijk gebeurt het dat leerlingen het eerste of laatste lesuur vrij zijn en studie hebben. 

In dat geval kan de school mits uw goedkeuring aan uw zoon of dochter de toestemming geven 

de school te verlaten. Op dat moment valt uw zoon of dochter onder uw verantwoordelijkheid 

behalve voor de weg van en naar de school. Dan geldt de schoolverzekering. Deze regel is geen 

recht voor ouders en leerlingen. De school zal bepalen wanneer ze hiervan afwijkt. Door 

onderstaande keuze aan te kruisen, geeft u iedere keer wanneer dit voorvalt aan uw zoon of 

dochter wel of geen toestemming de school te verlaten. 

o Onze zoon of dochter heeft toestemming de school te verlaten. 

o Onze zoon of dochter heeft geen toestemming de school te verlaten en blijft dus in de 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening vader of moeder 
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