
 

 

1 september 2015 

Toelichting bij documenten 1 september 2015 
 
Beste leerling  
Beste ouder 
 
Op de eerste schooldag kreeg je van je klastitularis een informatiebundel mee. Mogen we je 
vragen deze goed na te lezen, te verbeteren en/of aan te vullen? Vergeet als ouder ook 
zeker niet je handtekening te zetten. We verwachten volgende documenten terug:  

 
- de individuele leerlingenfiche (grondig nagekeken en eventueel duidelijk verbeterd) 
- de engagementsverklaring 
- het vertrouwelijk intake-formulier van de leerlingenbegeleiding 
- formulier facturatie 
- toestemming middagpauze, springuren en studie, beeldmateriaal  
- huiswerkklas 
- kennismakingstweedaagse (enkel eerste graad) 
- Rijbewijs op School (enkel zesde- en zevendejaars) 

 
Deze ingevulde, ondertekende en nagekeken documenten geef je op woensdag 2 
september af aan de leraar van het vierde lesuur. De internen bezorgen het maandag 7 
september, ook aan de leraar van het vierde lesuur. 
 
Daarnaast ontving elke leerling ook al een blad met een toelichting bij Smartschool. Je kunt 
ook als ouder je account nu al activeren. Mogen we vragen dat onmiddellijk te doen? Je 
ontvangt binnenkort immers belangrijke berichten. 
 
Tot maandag 7 september kan de keuze voor het levensbeschouwelijk vak gewijzigd 
worden. Wie van deze keuzemogelijkheid gebruik wil maken, moet een nieuw 
keuzeformulier invullen.  Dit kan je aanvragen bij je opvoeder. Je bezorgt dit nieuwe 
formulier ingevuld en ondertekend bij je opvoeder ten laatste op maandag 7 september. 
 
Op onze school kunnen ook niet-internen kiezen voor een warme maaltijd (soep, 
hoofdgerecht en dessert voor 5,5 euro) of een soepmaaltijd (soep, brood en saladbar voor 2 
euro).  Stuur een mailtje naar administratie.internaat@karedingenhof.be voor meer info. 
 
Tot slot willen we je ook welkom heten op de infoavond van dinsdag 8 september om 19 
uur in onze aula. Wij beantwoorden dan graag al je eventuele vragen. Wij wensen je alvast 
een fijn schooljaar in Campus Redingenhof. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
T. Proesmans   S. Dekocker   G. Convens    
Directeur   Directeur   Adjunct-directeur 


