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1. Nieuwe opleidingen
1ste jaar

OBS

2de tot en met 5de jaar

Basis
bakkerij

Basis
horeca

6de jaar

Basis
schilderen
en
behangen

Basis
groenvoor
ziening en
-decoratie

ABO

Duaal leren
*Vanaf 2021- 2022
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Basis bakkerij

Basis horeca

*Bakkersgast

*Grootkeukenmedewerker

*Onderhoudsassistent**

Basis groenvoorziening en
-decoratie
*Tuinbouwarbeider

Basis schilderen en behangen

**Deze richting dooft van rechtswege uit. In schooljaar 2021- 2022
kan enkel ingeschreven vanaf het 3de jaar.
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Duaal leren
Duaal leren is een traject in het secundair onderwijs waarin algemene
vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen.
Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een
kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school.
Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar
zijn afgestemd en samen één geheel vormen.
Binnen onze school bieden wij volgende opleidingen in het traject duaal
leren aan:
•
•
•
•
•

medewerker groen- en tuinbeheer duaal
medewerker fastfood duaal
grootkeukenmedewerker duaal
schilder duaal
medewerker brood en banketbakkerij duaal

Het is mogelijk om vanaf het 4de jaar in duaal leren te stappen.
Voor meer info kan je steeds terecht op onze website www.terstrepe.be
ABO
Na de kwalificatiefase (na het behalen van een getuigschrift van de
opleiding) kun je ABO volgen.
Hierbij kom je 2 dagen/ week naar school en ga je 3 dagen/ week stage
doen in een bedrijf.
Deze opleiding is 1 jaar waarbij:
- Je werkervaring opdoet
- De arbeidsattitudes worden getraind (zoals werktempo,
volhouden, stiptheid, zelfstandigheid, …)
- Het realiseren van een tewerkstelling na het volgen van de
stage de bedoeling is.
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2. Eerste schooldag
Observatiejaar
Voormiddag: onthaal en kennismaking met de klastitularis.
Andere jaren
Eerste 2 lesuren: onthaal met de klastitularis.
Vanaf het 3e lesuur: les volgens het uurrooster.

3. Vervoer
Schoolbus
Voor info en de regeling kan je steeds terecht bij mevr. Shanna
van het secretariaat. (059 31 99 30)
Openbaar vervoer
Voor info over de aanvraag van een gratis MOBIB- kaart kan je
steeds terecht bij mevr. Shanna van het secretariaat.
(059 31 99 30)
Eigen vervoer
Er is een mogelijkheid tot gebruik van de fietsenstallingen.
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4. Maaltijden
-

Boterhammen van thuis
Soep
Broodje
Warme maaltijd
Per maand

gratis
0,50 euro
2 euro
3,75 euro
68 euro/maand

Maaltijden kunnen via de factuur of cash betaald worden.
De menu vindt u steeds terug op onze website www.terstrepe.be

5. Broodlijst
De leerlingen uit de afdeling bakkerij zorgen
dagelijks (bij uitzondering) voor vers brood en/of gebak. De producten
kunnen maandelijks besteld worden via de ‘broodlijst’.
De broodlijst krijgen de leerlingen telkens mee met de agenda.
Bestellen

1. Broodlijst invullen.
2. Meegeven met gepast cash geld.
3. Broodlijst + geld bezorgen in een envelop in het
‘winkeltje’ aan Mevr. Iris
4. Leerling haalt bestelling af aan het ‘winkeltje’ tijdens
de pauze van 15u05.

De broodlijst en info vindt u ook steeds terug op onze website
www.terstrepe.be
Voor het doorgeven van de lijst of meer info kan u ook steeds mailen
naar broodlijst@terstrepe.be
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6. Schoolkostenraming (4 maal/ jaar)
In het begin van het schooljaar wordt een voorschotfactuur
van 50 euro gevraagd. Dit om eventuele onbetaalde facturen te
voorkomen. Het resterende bedrag wordt op het einde van de
schoolloopbaan terug gestort.

BGV Kosten

Sportdag*

Teambuilding

Meerdaagse

Activiteiten*

OBS

€ 37

€ 20

€ 13

/

€ 95

€ 10

±€175

2-3 GK

€ 33

€ 12

€5

Max. €20

Max. €120

€ 10

±€200

2-3 BA

€ 33

€ 12

€5

Max. €20

Max. €120

€ 10

±€200

3 OA

€ 33

€ 40

€5

Max. €20

Max. €120

€ 10

±€200

Totaal

Algemene
kosten*

Facturen
Er wordt elke periode een factuur meegegeven met de leerling. Voor
bepaalde activiteiten wordt er cash geld opgevraagd, dit gebeurt steeds via
een brief of de agenda.

2 SB

€ 33

€ 40

€5

Max. €20

Max. €120

€ 10

±€200

2-3 TU

€ 33

€ 12

€5

Max. €20

Max. €120

€ 10

±€200

4-5 GK

€ 33

€ 12

€5

Max. €35

-

€ 10

±€95

4-5 BA

€ 33

€ 12

€5

Max. €35

-

€ 10

±€95

4-5 OA

€ 33

€ 12

€5

Max. €35

-

€ 10

±€95

4-5 TU

€ 33

€ 12

€5

Max. €35

-

€ 10

±€95

ABO*

€ 71

€ 12

-

Max €30

Afh. Van de
activiteit

Afh. Van
de
activiteit

±€113

*Algemene kosten: kopies, werkboek leefsleutels, map BGV, …
*Sportdag: sportdag (€ 5), zwemmen (€ 1/ beurt), turn T-shirt (€ 7 CASH)
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*Activiteiten: gezonde week, …
*ABO: dit is een ruwe schatting, want jaarlijks wordt er een (buitenlandse)
zelfredzaamheidsweek georganiseerd. Dit is niet inbegrepen in de
schatting.
Schooltoelagen
Voor info en de regeling kan je steeds terecht bij mevr. Shanna van
het secretariaat. (059 31 99 30)
Meer info vindt u ook op www.schooltoelagen.be
Onderwijscheques
Voor info en de regeling kan je steeds terecht bij mevr. Shanna van
het secretariaat. (059 31 99 30)
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7. Agenda/ afspraken
Schoolagenda
Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en
ouders/ begeleiders.
Info over meegegeven brieven, nota’s, straffen (middagklassen,
nablijven), … worden steeds vermeld in de agenda.
De agenda MOET wekelijks bekeken en ondertekend worden
door de ouders/ begeleiders.
Volgkaart
In de agenda eindigt de week steeds met de volgkaart, hierop
komt directe feedback over het gedrag. Dit wordt meegedeeld
via een , +, ≠,  en bijhorende commentaar.
Schoolreglement
Het schoolreglement moet ondertekend worden en krijgt u mee
in het begin van het schooljaar.
Deze vindt u ook terug op onze website www.terstrepe.be
Ter Strepe ‘RULES’
Dit is een samenvatting van het schoolreglement en vindt u
terug achteraan de agenda.
Vakspecifieke afspraken
Die worden meegegeven door de vakleerkracht.
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8. Benodigdheden
GASV
-

Balpennen (2x blauw, rood en groen)
Potlood en gom
Lat (15 cm)
3 ringmappen
Markeerstiften
T-shirt voor LO (moet aangekocht worden op school)

BGV (vanaf 2de jaar)
Dit wordt meegedeeld door de vakleerkracht en zal vermeld
worden in de agenda.
Het gaat hierbij om werkkleren (kokskleren, veiligheidsbroek, …)
en veiligheidsschoenen.
Na de 2de week wordt er verwacht dat je in orde bent hiermee.

Locker
De eerste week wordt er een brief mee gegeven i.v.m. de
mogelijkheid voor het gebruik van een locker om je
benodigdheden in op te bergen voor het hele schooljaar.
Het is verplicht om de locker te gebruiken (dit is gratis).
Bij verlies van de sleutel MOET er €15 betaald worden.
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9. Ons team

Yves Van Middelem
Directeur

Johan Janssens
TAC

Mevr. Shanna
Secretariaat

Mevr. Iris
Secretariaat/ BGV
GK

Mevr. Lieselot
Coördinator
leerlingbegeleiding

Mr. Steven
Leerlingbegeleider

Mevr. Freya
Mevr. Heloise
Leerlingbegeleidster JOJO- medewerker

Mevr. Katrien
Sociaal
Verpleegkundige

Mevr. Brigitte
Logopediste
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Mevr. Alice
Logopediste

Mevr. Cathy
GASV

Mevr. Jorijne
GASV

Mevr. Lise
GASV

Mevr. Nele
GASV

Mr. Joris
GASV/ABO

Mevr. Els
GASV/ABO

Mevr. Maya
GASV

Mr. Peter
LO

Mevr. Sofie
GASV/BGV GK
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Mr. Kristof
BGV GK

Mevr. Jill
BGV GK

Mevr. Kathy
BGV GK

Mr. Hendrik
BGV BA

Mr. Geert
BGV BA

Mr. Florian
BGV BA

Mevr. Sofie
BGV BA

Mr. Kenny
BGV OA

Mr. Danny
BGV OA

Mr. Michel
BGV OA/TU
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Mr. Hans
BGV OA/ SB

Mr. Pepijn
BGV OA

Mr. Nick
BGV TU

Mr. Bram
BGV TU

Mr. Claude
BGV TU

Mevr. Katia
Poetsvrouw
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10.

Kalender (zie bijlage)

Weekends, vakanties en feestdagen
= GEEN SCHOOL

Vrije schooldagen = GEEN SCHOOL
Oudercontact
Activiteiten

*De vermelde activiteiten zijn nog NIET bevestigd (wegens
corona), overige activiteiten worden meegedeeld via brief of
schoolagenda.

16

11. Afkortingen
GASV
BGV
GDL
CREA
LO
FD
NON- FD
GK
BA
OA
SB
TU
TAC
ABO
OBS

Geïntegreerde Algemene sociale Vorming
Beroeps Gerichte Vorming
Godsdienst
Creatieve activiteiten
Lichamelijke Opvoeding
FOOD (voeding)
NON- FOOD (geen voeding)
Grootkeuken
Bakkerij
Onderhoudsassistent
Schilderen en behangen
Tuinbouw
Technisch Adviseur Coördinator
Alternerende Beroeps Opleiding
Observatiejaar

12. Bronnen
duaalleren.vlaanderen. (2020, 06 03). Opgehaald van
www.duaalleren.vlaanderen:
https://www.duaalleren.vlaanderen/
sclera.be. (2020, 05 20). Opgehaald van www.sclera.be:
https://www.sclera.be/nl/picto/search?searchField=foto
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