
 

 

augustus 2019 
 

Start schooljaar 2019-2020 in VISO campus Polenplein 
 
Beste ouder(s), beste leerling 
 
Nu het einde van de vakantie snel dichterbij komt, willen we je nog eens danken voor je 
inschrijving in onze school. Het wordt zonder twijfel een boeiend schooljaar! 
Hieronder vind je alvast wat uitleg over de start van het schooljaar.  
 

1. Aankoop van boeken, kledij, materiaal… 
 

Het aankopen van handboeken, schoolgerei, turnkledij, schort… gaat door in het schoolrestaurant 
in de Poststraat 15: 

 maandag 26 augustus:         van 9 u. tot 12 u. voor 1 en 2 tso, 
                                   van 14 u. tot 17 u. voor 3, 4, 5 en 6 STW 

 woensdag 28 augustus: van 9 u. tot 12 u. voor 3, 4 HZ/ BE/TW en 5GWW, 
                                        van 14 u. tot 17 u. voor 5, 6 SV/TW/GWW/HZ, 7HS en 7EL. 

 

Leerlingen GWW kunnen langskomen net voor of na het bezoek aan de 
arbeidsgeneesheer. 

 

Heb je nog een broer of zus in VISO P, dan mag je samen op woensdag 28 augustus naar de 
boekenverkoop komen.  
Ter info: de boeken-en materiaalverkoop in VISO D gaat door op dinsdag 27 augustus. 

Wij zijn, omwille van veiligheidsoverwegingen, zeker voorstander van betalen met Bancontact, 
maar cash betalen kan ook. 
 

We vragen om organisatorische redenen om je aan deze tijdstippen te houden. Je kan zelf 
langskomen of iemand in jouw plaats laten langskomen. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen en na 
motivering kan een afspraak gemaakt worden met Marijke Kesteloot (marijke.kesteloot@sint-
michiel.be) op 30 augustus in de voormiddag. Hou er rekening mee dat de boeken, kledij en het 
materiaal vóór 2 september moeten betaald en opgehaald worden. 

 

2. Start van de lessen 
 

Het schooljaar start voor iedereen op maandag 2 september. Niet alle leerlingen komen op 
hetzelfde ogenblik: 
 

Alle nieuwe leerlingen vanaf het 2e jaar verwachten we een half uur vroeger dan hun 
klasgenoten. Zij krijgen een persoonlijke rondleiding met hun klastitularis. 

 
- 1e jaar: 8.25 u. - 16 u. ONTHAALDAG 

Alle eerstejaars blijven die middag op school eten. De school zorgt voor de 
picknick.  Breng zeker schrijfgerei mee. 
Op dinsdag 3 september is er een tweede onthaaldag. Op woensdag 4 september 
starten de gewone lessen. Je krijgt op 3 september je lesrooster, zodat je weet 
welke boeken je moet meebrengen.  

- 2e jaar:  9 u. – 12 u.: onthaal. In de namiddag les tot 16 u.,  
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- 3e jaar:  9.45 u. – 12 u.: onthaal. In de namiddag les tot 16 u., 
- 4e jaar:  10.30 u. – 12 u. en 13.15 u. - 14.05 u.: onthaal. Daarna les tot 16 u., 
- 5e jaar:  13.30 u. – 16 u.: onthaal, 
- 7e jaar:  13.30 u. – 16.50 u.: onthaal, 
- 6e jaar:  14.15 u. – 16.50 u.: onthaal. 

 
Leerlingen uit het 2e, 3e of 4e jaar die op school eten, brengen op maandag 2 september hun 
lunchpakket mee. Vanaf 3 september kan je kiezen voor het aanbod uit het schoolrestaurant. 
 
Je komt binnen via de blauwe poort aan het Polenplein en wacht op de speelplaats. Je titularis zal 
je begeleiden. Voor de 1ste schooldag breng je schrijfgerei en schrijfpapier mee. Ook als je les krijgt 
in de namiddag heb je enkel dit gerei nodig. Breng zeker ook je identiteitskaart mee. 
 
Lestijden 

Voormiddag: 

1e lesuur:  08.25 u.  -  09.15 u. 

2e lesuur:  09.15 u.  -  10.05 u.  

    pauze:  10.05 u.  -  10.20 u.  

3e lesuur:  10.20 u.  -  11.10 u.  

4e lesuur:  11.10 u.  -  12 u.  

Namiddag: 

5e lesuur:  13.15 u.  -  14.05 u.  

6e lesuur:  14.05 u.  -  14.55 u.  

    pauze:  14.55 u. -  15.10 u. 

7e lesuur:  15.10 u.  -  16 u.  

8e lesuur:  16 u.       -  16.50 u. 

 
We verwijzen ook naar het persoonlijk uurrooster dat je op 2 of 3 september ontvangt. Op 
woensdagnamiddag is iedereen vrij, andere dagen duren de lessen tot 16 u. of 16.50 u. 
De avondstudie start op maandag 9 september. 
 

3. Schoolreglement 
 

Je kan het schoolreglement en het pedagogisch project voor het volgende schooljaar vanaf 31 
augustus 2019 op de website van VISO (www.viso-roeselare.be) vinden. 

 

4. Organisatie schooljaar 2019-2020 en praktische inlichtingen 
 

Op maandag 2 september ontvang je heel wat documenten en inlichtingen. Mogen we vragen om 
deze documenten goed door te nemen en op te volgen? 
De bevestiging van de inschrijving dien je op woensdag 4 september het eerste lesuur in. 

 

5. Restaurantdag 
 

Wij organiseren een restaurantdag op zondagmiddag 13 oktober in het schoolrestaurant. Wij 
nodigen je nu al uit om andere ouders, leerkrachten en directie op een ongedwongen manier  
te ontmoeten en om kennis te maken met ons schoolrestaurant. 

 
Wij danken je voor het vertrouwen in onze school en wensen je een aangenaam schooljaar! 
 
Met vriendelijke groeten 
 

J. Sioen, V. Vanoost  
directieteam VISO 

http://www.viso-roeselare.be/

