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Herinschrijving 
 
Leerlingen die bij de overgang een andere 
studierichting kiezen dienen hun nieuwe 
keuze mee te delen ((her)inschrijvings-
formulier), bij voorkeur vóór 5 juli 2019. 
 
Ook leerlingen die dezelfde studierichting 
verder volgen in ASO moeten zich opnieuw 
inschrijven, dit vooral om de 
interessemodules te bepalen voor dat 
schooljaar. 
 
 

 

Openingsuren Koninklijk Atheneum 
tijdens de zomervakantie 
 
Met het oog op de inschrijvingen en het 
verstrekken van inlichtingen zijn de 
directeur en het personeel ter beschikking: 

 tot en met 5 juli van 9.00 u tot 12.00 u 
en van 12.30 u tot 16.00 u 
(uitgezonderd op woensdagnamiddag) 

 van 16 augustus tot en met 31 
augustus van 9.00 u tot 12.00 u en van 
12.30 u tot 16.00 u (uitgezonderd op 
woensdagnamiddag) 

 Na afspraak ((+32) 09 345 59 10). 
 
Steeds welkom! 
 
Gelieve bij de inschrijving volgende 
documenten mee te brengen: 

 Identiteitskaart 

 Rapport laatste schooljaar + attestering 
(A-attest, B-attest of C-attest) 

 Indien van toepassing: (gemotiveerd) 
verslag M-decreet 

Inlichtingen zomervakantie 

Inlichtingen schooljaar 2019-2020 

Bereikbaarheid van het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de 

zomervakantie 

 

CLB 

Eikelstraat 42 

9900 EEKLO 

(+32) 09 377 36 93 

Alle info via www.clbgoeeklo.be 
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Werkkledij en sportkledij 
 
Werkkledij kan aangepast en besteld 
worden bij de heer Mario De Henau, TAC, 
of mevrouw Heidi Siebens (week 1).  
 
Sportkledij (sport-T-shirt met logo van de 
school € 9 + eigen zwarte short/broek) 
kan aangepast en besteld worden bij 
mevrouw Heidi Siebens (week 1). 
 
Zij maakt een overschrijving op. Na 
betaling kan je je bestelling ophalen bij 
hem/haar. 

Herexamens 

 

Deze kunnen gelegd zijn op (zie rapport): 

 Dinsdag 27 augustus 2019 

 Woensdag 28 augustus 2019 
 

Deliberaties van de herexamens zijn op 

donderdag 29 augustus in de voormiddag. 
 

Rapport afhalen op het 

leerlingensecretariaat op vrijdag 30 

augustus in de voormiddag. 
 

Indienen vakantietaken 
 

Indienen de eerste week van september 

aan de nieuwe vakleerkracht die ze met 

jou bespreekt. 

Werkmateriaal 
 
De klassen 3 BM, 3 H en 3 EL hebben ook 
nog extra materiaal nodig waarvoor een 
aparte lijst wordt uitgedeeld op de eerste 
schooldag. Je vult de lijst in en bezorgt ze 
aan je klascoach meteen de volgende dag. 
 
Heb je het nodige materiaal vorige jaren 
reeds gekocht, dan hoef je dit niet 
opnieuw te bestellen. 

Lesuren schooljaar 2019-2020 

 

Voormiddag Namiddag 

Lesuur 1   08u15-09u05 Lesuur 5   12u40-13u30 

Lesuur 2   09u05-09u55 Lesuur 6   13u30-14u20 

Pauze    09u55-10u10 Pauze    14u20-14u30 

Lesuur 3   10u10-11u00 Lesuur 7   14u30-15u20 

Lesuur 4   11u00-11u50 Lesuur 8   15u20-16u10 

Middagpauze  11u50-12u40  

 

Locker 
 
De huur van een locker kan aangevraagd 
worden op het economaat  
(€ 15,00; einde schooljaar € 5,00 terug 
indien geen sleutelverlies of schade). 
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Je schoolboeken, schoolmateriaal e.d. bestellen en betalen 
 
Je kan je huurboeken en werkboeken enkel online bestellen. Surf naar www.studieshop.be 
of naar www.go-zelzate.be (aparte link op de site). Deze bestelling gebeurt bij voorkeur 
vóór 20 juli. Als je je boeken later bestelt, kunnen we niet garanderen dat je ze thuis 
ontvangt vóór 1 september 2019. 
 
Heb je een herexamen? Je mag je boeken reeds bestellen. 
 
Je bestelt online (werkwijze zie folder). Werkboeken en huurboeken worden thuis 
geleverd. 
 
Hierbij maak je ook een gepersonaliseerde login aan. 
 
Voor de betaling kan je ervoor kiezen alles ineens en meteen te betalen via Bancontact of 
kan je betalen na levering van de goederen. Dit laatste is mogelijk mits opgave van 
bankrekening- en bankkaartnummer en het geven van de toelating aan VDB Studieshop.be 
om na levering van de goederen de facturen rechtstreeks aan de bank aan te bieden ter 
betaling (domiciliëring). Bij een minimum bestelling van 100 EUR kan de besteller de 
betaling door de bank in driemaandelijkse termijnen laten uitvoeren (bij keuze voor 
betaalspreiding over drie maanden wordt een administratieve kost van 3,95 EUR in 
rekening gebracht). 
Telefonisch contact met de klantendienst van VDB Studieshop.be op het gratis nummer 
0800 57 117 tussen 8.30 u en 17.00 u of mail naar klantendienst@studieshop.be. 
 
Eind september, voor de wintervakantie en voor de zomervakantie volgen afrekeningen 
via de school van onkosten. Wanneer, wat, … vind je terug in het schoolreglement 2019-
2020, beschikbaar via de website van de school of via Smartschool. 
 
Bij financiële problemen, gelieve  tijdig contact op te nemen met de school voor een andere 
regeling (vraag naar mevrouw Heidi Siebens). 

Keuze levensbeschouwelijk vak 
 
Bij de inschrijving van de leerling maken de ouders/meerderjarige leerling de keuze van 
levensbeschouwelijk vak. De leerling kan/zijn haar keuze voor een volgend schooljaar wijzigen 
vóór 30 juni van het lopende schooljaar. 
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Aan iedereen, een fijne zomervakantie 

toegewenst! 

Je schoolboeken worden aan huis 
geleverd 
 
Je schoolboeken (huurboeken & 
werkboeken) worden aan huis geleverd. 
 
Je kan je schoolgids e.d. afhalen op 
maandag 2 september 2019 onder 
begeleiding van je klascoach in het 
leerlingensecretariaat. 

De lessen hervatten op maandag 2 

september 2019 

Om 10.00 u voor álle leerlingen. 

De lessen duren die dag tot 15.20 u. 

De renovatie van de oude RMS startte in 

2017-2018. De school kan daarom voor 

de duur van de renovatie geen eigen 

maaltijden meer aanbieden. Er zijn 

evenwel broodjes (€ 3,00), soep (€ 0,70) 

en warme maaltijden - ingetrokken via 

een externe firma - beschikbaar. Voor dit 

laatste dient tijdig te worden ingetekend 

(info: mevrouw Petra Claeys). 

Locatie voor alle eters: grote sportzaal. 

Studiebeurs 

 

Als je vorig schooljaar een studiebeurs 

kreeg, dan krijg je het aanvraagformulier 

thuis. Nog geen formulier gekregen? Haal er 

ééntje af op het leerlingensecretariaat of 

download via www.studietoelagen.be. Je 

kan hem daar ook online indienen. 

 

www.go-zelzate.be 

 

www.facebook.com/KoninklijkAtheneumZelzate 

 

Belsignaal 

 

Eerste belsignaal: alle leerkrachten en 

leerlingen begeven zich naar het leslokaal, 

zoals op het lessenrooster voorzien. 

Tweede belsignaal: iedereen staat rustig aan 

het leslokaal. 
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