Boom, juni 2020
Praktische afspraken

Geachte ouder(s)
Beste leerling

Namens mezelf en mijn team heet ik u van harte welkom in GO! middenschool Den
Brandt. Het einde van het schooljaar nadert. Wij zijn volop bezig om de overgang van
uw kind(eren) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Communicatie speelt hierbij een
cruciale rol. We wensen u nu al op de hoogte te brengen van onze regeling in
verband met nog in te leveren documenten, het boekenfonds en de eerste schooldag.
1. Inleveren rapport, attest en andere documenten: op campus Boom
Gezien de coronamaatregelen vragen wij u om het rapport en bijgevoegd
attest zo snel mogelijk (na ontvangst in vorige school) te bezorgen aan onze
school. Dit kan :
- digitaal via administratie@msdenbrandt.be
- een kopie te versturen naar Hollezijp 11, 2850 Boom
- een kopie in de brievenbus te deponeren Hollezijp 11, 2850 Boom

Documenten:
X Rapport met attest
o Kopie identiteitskaart
o Attest leerstoornis (indien van toepassing)
o Klas met optie:…………..
o Andere: ………………………

2. Boekenfonds
Al onze leerlingen ontvangen hun (werk)boeken op de eerste schooldag,
dinsdag 1 september 2020.
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Betaling :
- Via overschrijving op het rekeningnummer
BE98 0682 3293 2793 met vermelding van de richting, naam en voornaam
van uw zoon/dochter. Bij overschrijving na 20 augustus moet u een
betalingsbewijs voorleggen.
- De school biedt ook lockers (opbergkastjes) aan. Tijdig reserveren is de
boodschap! Meer info zie bijdragenlijst.

3.

Eerste schooldag*
We starten het nieuwe schooljaar op dinsdag 1 september.
Campus Boom: De leerlingen van het eerste jaar en de nieuwe leerlingen
van het tweede jaar zijn aanwezig om 8.30 uur. Onze tweedejaars
verwachten we om 9.20 uur. De eerste schooldag eindigt om 15 uur. Deze
eerste schooldag voor onze eerstejaars staat in het teken van kennismaking
met de school, het team en de medeleerlingen. Schrijfmateriaal meebrengen!
Campus Aartselaar: De leerlingen van het eerste jaar zijn aanwezig om 8.15
uur. Onze tweedejaars verwachten we om 9.05 uur. De eerste schooldag
eindigt om 15 uur. Deze eerste schooldag voor onze eerstejaars staat in het
teken van kennismaking met de school, het team en de medeleerlingen.
Schrijfmateriaal meebrengen!

Administratie:
Om de klasindelingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we u om ons zo
snel mogelijk uw keuzes (studierichtingen), indien nog niet doorgegeven, schriftelijk
te bevestigen.
Schoolmateriaal:
Bijgevoegd vindt u al een niet-limitatieve lijst van schoolbenodigdheden.
We wensen u allen een mooi einde van het schooljaar en een prettige vakantie toe!
Met vriendelijke groeten
Linda Michiels
Directeur
*Deze regeling is
coronamaatregelen.
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Wat kost studeren op onze school?
Middenschool Den Brandt campus Boom, Aartselaar en Niel
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt van de ouders geen
inschrijvingsgeld voor hun kinderen gevraagd, noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks.
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan.
Voor het huren van leerboeken, het aankopen van werkschriften en werkbladen,
kopieën, het gebruik van materiaal en grondstoffen, de deelname aan bepaalde
activiteiten door onze school georganiseerd, kan een bijdrage gevraagd worden, die
varieert naargelang van de gekozen studierichting. Hierin zijn dan wel alle kosten
begrepen (met uitzondering van persoonlijk materiaal), alsook voor het tweede jaar
een voorschot van 80 euro voor de geïntegreerde werkperiode (gwp).
In het begin van het schooljaar ontvangt u een gedetailleerde lijst. Voor meer
inlichtingen kan u terecht bij mevrouw N. De Borger. (03 888 15 99)
Bijdragenlijst op achterzijde.
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Eerste jaar (gwp € 80 voorschot inbegrepen)
1B

€ 366

1 A met Latijn

€ 393

1A zonder Latijn

€ 381
Tweede jaar

(gwp € 80 voorschot inbegrepen)
A-stroom

Klassieke talen

€ 411

Moderne talen en wetenschappen

€ 390

Sport

€ 405

Economie en organisatie

€ 413

Maatschappij en welzijn

€ 505

Stem-wetenschappen

€ 455
Tweede jaar

(gwp € 80 voorschot inbegrepen)
B-stroom

Sport en Stem-technieken (campus Boom)

€ 368

Economie en organisatie & maatschappij en

€ 445

welzijn (campus Boom)
Stem-technieken (campus Niel)

€ 400

Economie en organisatie & maatschappij en

€ 445

welzijn (campus Niel)
Gwp Engeland kost ongeveer 375 euro.
Gwp Vlaamse Ardennen kost ongeveer 250 euro.
Opbergkastjes : € 35 (waarvan € 5 waarborg) Gelieve tijdig te reserveren!
Deze kan betaald worden op het rekeningnummer BE95 2930 0352 1458 van onze
Ouder- en Vriendenvereniging met vermelding: “LOCKER+ NAAM van uw kind”
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