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Secundair  Onder w ijs • Onderwijslaan

Ninove, 30 juni 2022 

Onthaalavond dinsdag 30 augustus 2022 –  

eerste schooldag donderdag 1 september 2022 

 

Beste ouder(s) 

Beste leerling(e) 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de onthaalavond voor nieuwe leerlingen en hun ouders 

die doorgaat op dinsdag 30 augustus 2022 in de refter van de school, om 18 uur 

voor eerstejaars, om 19.30 uur voor alle andere jaren. 

 

De directie zal u in eerste instantie vertellen waar Hartencollege voor staat en hoe het 

er bij ons op school aan toegaat. Het is tevens de bedoeling nieuwe leerlingen en hun 

ouders wegwijs te maken in onze school. Een leerkracht zal u een rondleiding geven 

doorheen de school. De eerstejaars en hun ouders krijgen de gelegenheid om 

persoonlijk kennis te maken met de titularissen van de klas. 

 

Op donderdag 1 september 2022 start het nieuwe schooljaar. Met het oog op een 

optimaal onthaal verwachten wij onze leerlingen op verschillende tijdstippen: 

 

▪ 1e jaren 08.30 uur 

▪ 2e jaren 08.50 uur 

▪ 3e jaren 09.10 uur 

▪ 4e jaren 09.30 uur 

▪ 5e jaren 09.50 uur 

▪ 6e jaren 10.25 uur 

▪ 7e jaren 10.25 uur 

 

De titularis zal de hele voormiddag bij de klas aanwezig zijn om kennis te maken, 

afspraken te maken en allerhande administratieve zaken te regelen. De leerlingen 

krijgen op donderdagnamiddag 1 september vrijaf. ’s Namiddags organiseren we 

immers vakvergaderingen voor alle leerkrachten. Dit betekent dat de leerlingen 

genieten van een vrije halve dag waarop ze allerlei praktische zaken kunnen in orde 

brengen. 

In ruil voor die halve dag kan de school op hen beroep doen tijdens de infodag  

(vrijdag 12 mei 2023 van 16.00 uur tot 20.30 uur). 

Vanaf vrijdag 2 september geldt het normale lessenrooster. 

 

Tot dinsdagavond 30 augustus! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Daphne Van Berlamont  Karin Couck 

Adjunct-directeur  Directeur 


