Brussel, 31 augustus ’19
Beste leerling
Beste ouder(s)
Allereerst hopen we dat iedereen heeft mogen genieten van een fijne, zonnige en ontspannende vakantieperiode... of
momenteel nog aan het (na)genieten is.
Hieronder een overzicht van de praktische regelingen, info en belangrijkste data voor de opstart van het nieuwe
schooljaar ’19-’20.
maandag 2 september
• 8u35 Alle leerlingen van de 1e graad worden verwacht in de refter van de school. Er is een welkomstwoord door de
directeur, Serge Algoet, gevolgd door de klasindeling met naamafroeping, een rondleiding en een
kennismakingsgesprek.
• 9u30 Leerlingen van de 2e en 3e graad mogen iets later aansluiten en worden ook in de refter verwelkomd.
• Aansluitend aanvang van de lessen tot 16u20. In de loop van de dag worden de schoolboeken en de planner (voor 1e,
2e en 3e jaar) klassikaal verdeeld en wordt er van de leerlingen ook een foto gemaakt voor hun administratieve fiche.
Breng een boekentas, schrijfgerief en je mooiste glimlach mee.
dinsdag 3 september
De lessen starten om 8u35 volgens het lessenrooster. Dit zal ad valvas uithangen aan het leerlingensecretariaat, in de
leerlingenruimte, op de infoborden aan de hoofdingang en gepubliceerd worden op Smartschool®. Het is zeer belangrijk
én aangewezen de lessenroosters dagelijks te controleren omdat deze nog gewijzigd kunnen worden. Wij wijzen er met
aandrang op dat de leerlingen zich bij afwezigheden niet zullen kunnen beroepen op gebrek aan informatie. Bij
afwezigheid van een leerkracht dienen de leerlingen zich naar de leerlingenruimte (mevr. Magda De Meirsman) of het
algemeen secretariaat te begeven.
donderdag 5 september
Op donderdagavond 5 september vindt er een infoavond plaats. De infoavond start om 18u30 in de Feestzaal.
U kan er kennis maken met de directeur, de internaatsbeheerder, de coördinatoren, het administratief personeel,
leerlingenbegeleiding, het CLB en het ouderteam.
U krijgt er alle informatie over de organisatie en structuur van onze school.
maandag 9 – vrijdag 13 september
Op maandag 9 september 2019 start de werkweek. Dit is geen gewone lesweek! Onze leerlingen worden de hele week
ondergedompeld in een artistiek bad. De organisatie van de werkweek verschilt per studierichting, waardoor het mogelijk
is dat sommige leerlingen al op zondagavond verzameld worden. Meer informatie hierover wordt via de website,
smartschool en een afzonderlijk werkweek-boekje meegedeeld en zal ook aan de leerlingen klassikaal worden
meegegeven.
Maandag 16 september

Op maandag 16 september vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Alle info hierover bij de start van het schooljaar.
Schoolreglement
Het schoolreglement is te raadplegen op de website. Bij inschrijving of herinschrijving verklaren zowel de ouders als de
leerling zich akkoord met het schoolreglement.
Maaltijden
Je kan vanaf de eerste schooldag, aan democratische prijzen, een warme maaltijd, een broodje en/of soep en drank
verkrijgen. Je kan uiteraard ook gewoon je lunchpakket meebrengen.
Kostgelden internaat
De beheerder van het internaat, dhr. David De Decker meldt ons dat ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur
van de Scholengroep Brussel, het kostgeld voor het internaat wordt opgetrokken naar €14,50 per opengestelde dag.
Leerlingenbijdragen
•
1ste graad
•
2e graad
•
3e graad
•
7e jaar Woord
•
7e jaar Muziek (Klassiek/Jazz)
•
7e jaar Musical

€550
€640
€950
€400
€600
€950

In deze bedragen zijn de Leermiddelen (boeken, kopies, …), de Concertwerking (toonmomenten, Parade, cultuurreizen 3de
graad Parijs & London, …), Extra Muros-activiteiten (Intra Muros, Events, ...) & Geïntegreerde Werkperiode(s) (GWP)
(Kunstvakken en Algemene Vakken) inbegrepen.
Bepaalde kosten (eigen aan de afdeling) zijn niet inbegrepen in dit bedrag: danskledij, instrument en toebehoren, camera
en toebehoren, partituren,…
Uit ervaring weten we dat de gemaakte kosten meestal hoger uitvallen dan de gevraagde leerlingenbijdrage. Dit bedrag is
echter ondeelbaar en wordt door de school beschouwd als de maximale bijdrage van de leerling. Hierdoor zijn in principe
terugbetalingen niet mogelijk, maar een eventuele meerkost, bovenop de leerlingenbijdrage, zal dan ook niet
aangerekend worden.
Om uw inschrijving af te ronden, vragen we een voorschot van €250 op de leerlingenbijdrage over te schrijven vòòr 1
september op rekeningnummer BE58 3770 3015 1879, op naam van vzw Da Capo, met vermelding van de naam van uw
zoon/dochter.
Voor meer informatie en eventuele afspraken inzake betalingsmodaliteiten kunt u steeds contact opnemen met Koen
Cuypers, via e-mail koen.cuypers@kunsthumaniorabrussel.be
Met vriendelijke groet
Serge Algoet
Directeur GO! Kunsthumaniora Brussel
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 02 474 06 27
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Smartschoolbeheerder
Gerrit Deschuyteneer
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