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Welkom
Beste leerling
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor de meeste leerlingen
een hele gebeurtenis.
Een nieuwe school, nieuwe leraars, nieuwe kameraden, nieuwe leervakken... . Waarschijnlijk
voel je je de eerste dagen een beetje onwennig. Je weet niet wat er gaat gebeuren, je kent
haast niemand. Maar, we zijn ervan overtuigd dat je je hier weldra thuis zal voelen.
Dit boekje wil je daarbij helpen. Het bevat praktische informatie. Lees het eens grondig door,
samen met je ouder(s). Zo leer je onze school al een beetje kennen.
Wij - van onze kant - zullen al het mogelijke doen om je loopbaan in het VTI zo vlot mogelijk te
laten verlopen.
We rekenen op een fijne samenwerking met jou en je ouder(s) om van je studietijd een succes
te maken.

Beste ouders
Oprechte dank voor het vertrouwen dat u in onze school en het personeel stelt. Wij zullen onze
uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen.
Naast een goede leeromgeving trachten wij er ook een goede leefomgeving van te maken.
Leerprestaties en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden.
Via onder andere Smartschool, de online digitale leeromgeving die wij gebruiken, kan u uw
zoon/dochter mee begeleiden en opvolgen in zijn/haar leerproces. Het is ook een
communicatiemiddel om elkaar zo goed mogelijk te informeren over het dagdagelijkse
schoolleven.
Tijdens een oudercontact of een rapportbespreking hopen we u persoonlijk te mogen
ontmoeten. We informeren u over de schoolse resultaten maar ook over het welzijn van uw
zoon/dochter. Dit is ook voor u een gelegenheid om dieper met ons in gesprek te gaan.
Aarzel niet om bij een probleem contact op te nemen met de school. Leerkrachten,
leerlingenbegeleiders of de directie staan u graag te woord. (Tel.: 03 484 33 34) Een kort
gesprek is vaak voldoende om problemen of misverstanden te voorkomen.
U ziet, alleen kunnen wij dit niet. Uw hulp is hierbij van groot belang. We hebben uw
medewerking nodig om er samen een succes van te maken!
Welkom in onze school en wij wensen je veel succes!
Directie en leerkrachten
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Bereikbaarheid
Per fiets
Het VTI is prima te bereiken per fiets. Vanuit de omliggende gemeenten liggen er degelijke
fietspaden langs de grote wegen.
De meeste leerlingen komen dan ook met de fiets naar school. Achter de school zijn
fietsenrekken voor de leerlingen voorzien.
Met de bus
De Lijn verzorgt heel wat busdiensten van en naar het VTI.
Er is zelfs een speciale bus die 's morgens vertrekt op de Rooseveltplaats in Antwerpen en die
via Wijnegem, Schilde, Sint-Antonius en Zoersel naar het VTI rijdt.
Meer informatie vind je op de website van De Lijn:
https://www.delijn.be
De lijnen 420, 427 en 414 verzorgen enkele belangrijke busverbindingen. Voor alle details over
een abonnement: zie “Buzzy Pazz” op de website van De Lijn.
Met de auto, brommer
De parkeerplaatsen vóór het schoolgebouw zijn bestemd voor de bezoekers en de
personeelsleden.
Ouders die hun kinderen aan school afzetten of ophalen, moeten erop letten dat ze daarbij het
doorgaand verkeer niet hinderen of de beschikbare parkeerplaatsen niet blokkeren.
Voor bromfietsen en moto's is er parkeerplaats gereserveerd aan de achterzijde van de school.
Leerlingen die zelf met de auto komen, parkeren hun wagen op de parkeerplaatsen achter de
school (Theo De Belderlaan).
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Info- en kennismakingsmoment
Dinsdag 30 augustus 2022
Voor de leerlingen van het eerste jaar organiseren we een eerste info- en
kennismakingsmoment op dinsdag 30 augustus. Op deze manier kan uw zoon/dochter reeds
kennismaken met de klastitularis en klasgenoten. Er wordt algemene informatie gegeven en de
leerlingen kunnen dan het bestelde boekenpakket en schoolmateriaal afhalen. Ze ontvangen
eveneens hun laptop. De aanwezigheid van de ouders is hierbij wenselijk..
Hoe laat en welke klas?
Elke leerling van het eerste jaar ontvangt in de eerst helft van augustus een mail.
Daarin staat in welke klas de leerling zit en wanneer hij/zij precies verwacht wordt op dinsdag
30 augustus. Voor de leerlingen van 1A zal dit in de voormiddag zijn en voor de leerlingen 1B in
de namiddag.

Onthaal eerste schooldagen
Onthaal-programma eerste schooldagen
donderdag 1 september:
onthaal in de voormiddag - vrij in de namiddag
vrijdag 2 september: lessen en kennismakingsactiviteiten

Voor de leerlingen van het eerste jaar is er op donderdag en op vrijdag een onthaalprogramma.
Ze maken kennis met de klastitularis en hun klasgenoten. Verder zullen de leerlingen een beeld
krijgen over hoe een dag op het VTI verloopt. Ook het gebruik van hun laptop op school, de
werking van Smartschool en de digitale schoolagenda komen uitvoerig aan bod.
Meebrengen
Zeker mee te brengen op de eerste schooldag:
- boekentas en schrijfgerief
- laptop
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Schooluren
‘s Morgens
Onze leerlingen kunnen op de school terecht vanaf 8 uur.
Zij kunnen dan eventueel naar de ochtendstudie gaan om bijv. nog een les te overzien.
De lessen beginnen om 8.45 uur en eindigen voor de leerlingen van de eerste graad om 15.50
uur.
In de tweede en derde graad hanteren wij het 34-uren systeem. Dit betekent dat de lessen,
afhankelijk van het lessenrooster, eindigen om 15.50 of 16.40 uur.
Dagindeling
nnn
Lesuur

Van - tot

1e

8.45 - 9.35 uur

2e

9.35 - 10.25 uur
10.25 - 10.35 uur Pauze

3e
4e

10.35 - 11.25 uur
11.25 - 12.15 uur
12.15 - 13.10 uur Middagpauze

5e

13.10 - 14.00 uur

6e

14.00 - 14.50 uur
14.50 - 15.00 uur Pauze

7e
8e
Op tijd komen

15.00 - 15.50 uur
15.50 - 16.40 uur
nnnnnn

Niet in de 1e graad

Na de lesuren
De leerlingen van de eerste graad kunnen van 15.50 tot 16.40 uur in de avondstudie blijven.
Na 16.40 uur en op woensdagnamiddag (na 12.15 uur) voorzien wij geen opvang.
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Op tijd komen
Controle
Het is van groot belang dat de lessen tijdig kunnen beginnen. Daarom wordt er streng op
toegezien dat de leerlingen op tijd komen.
Te laat
We verwachten dat je bij het eerste belsignaal om 8.43u. op de speelplaats aanwezig bent, zo
niet, dan word je beschouwd als ‘te laat’. Wie te laat op school aankomt, moet zich eerst
melden op het leerlingensecretariaat. De reden van het te laat komen wordt genoteerd. Pas dan
krijgt hij/zij toelating om naar de les te gaan. Afhankelijk van de reden en het aantal keren dat
dit gebeurt, kan een sanctie opgelegd worden.

Bij afwezigheid
Afwezig
Als een leerling niet naar school kan komen wegens ziekte, worden de ouders verzocht vóór de
aanvang van de lessen de school te verwittigen. Dit gebeurt bij voorkeur via het digitale
meldingsformulier op Smartschool.
Voor elke te voorziene afwezigheid moet vooraf door de ouder(s) de toelating gevraagd
worden. Dit kan eveneens via het digitale meldingsformulier op Smartschool.
Afwezigheidsbewijs
Als een leerling afwezig is geweest, moet altijd een afwezigheidsbewijs bezorgd worden. Dit kan
ook digitaal via Smartschool.
Een leerling die na een afwezigheid de lessen hervat, moet zich melden op het
leerlingensecretariaat. Pas daarna krijgt hij toelating om naar de les te gaan.
Wettiging
Voor afwezigheden van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een melding door
de ouder(s). Bij vier of meer opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.
Na vier korte afwezigheden, gewettigd door de ouder(s), is een doktersattest verplicht bij elke
volgende afwezigheid.
Dit doktersattest is eveneens verplicht in geval van afwezigheid tijdens de proefwerken en op de
dag ervoor.
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Schoolbenodigdheden
Schoolboeken
Hiervoor werken we samen met leverancier Studieshop.
Voor elke klas is een boekenpakket samengesteld dat online door de ouder(s) moet besteld en
betaald worden. Hiervoor gaat u naar de website van onze school. (www.vtiz.be/webshop)
De bestellingen worden tegen eind augustus in de school afgeleverd. Tijdens het info-en
kennismakingmoment op 30 augustus ontvangt u alle bestelde schoolboeken.
Schoolgerief
Op de website van onze school vindt u de procedure voor het bestellen van het nodige
schoolgerief, turngerief en de werkkledij. (www.vtiz.be/webshop)
Beide pakketten kunnen tijdens het info- en kennismakingsmoment op30 augustusin de school
afgehaald worden.
Ook tijdens het schooljaar kan u via deze webshop steeds aankopen doen. Na betaling kan de
bestelling dan in het schoolmagazijn afgehaald worden.
Gereedschappen
Voor de praktijklessen hebben onze leerlingen vanzelfsprekend gereedschap nodig.
In de eerste graad stelt de school het gereedschap ter beschikking. Daarvoor wordt een kleine
gebruiksvergoeding aangerekend. De leerlingen hoeven dus nog geen eigen gereedschapskoffer
te hebben.

Gepaste kledij
Geen uniform
De school legt geen uniform op. We verwachten wel dat onze leerlingen in gepaste en
verzorgde kledij naar school komen.
Voor bepaalde lessen is speciale werkkledij nodig.
Turnkledij
Tijdens de lessen LO dragen de leerlingen turnkledij: een T-shirt (met het VTI-logo) en een short.
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Deze kledij is te verkrijgen via de webshop.
Beschermende kledij
In de ateliers en labo's moeten de leerlingen specifieke, beschermende kledij dragen, al
naargelang de activiteiten.
Concreet kan het gaan om een werkpak, veiligheidsschoenen, een labojas, een veiligheidsbril,
gehoorbescherming, werkhandschoenen, een stofmasker enz.
Voor elke afdeling bepalen de technisch adviseurs samen met de leerkrachten welke kledij en
beschermingsmiddelen nodig zijn tijdens de praktijk- en labolessen.
Ook deze kledij en beschermingsmiddelen zijn te verkrijgen via de webshop.

Eten en drinken
Gezondheid
We proberen onze leerlingen het belang van een gezonde en evenwichtige voeding bij te
brengen. Extra gesuikerde drankjes horen daar niet bij.
Tussen de lessen
Tijdens de speeltijd in de voor- en de namiddag kunnen de leerlingen een flesje fruitsap of water
afhalen met een drankjeton. Deze jetons kunnen via de webshop besteld worden.
Op de speelplaatsen zijn er drankfonteintjes ter beschikking.
Drank meebrengen van thuis is toegelaten. Gebruik bij voorkeur een goed afsluitbare drinkbus.
Blikjes of plastic flessen zijn omwille van het afvalprobleem niet toegelaten.
Middageten
De school serveert geen warme maaltijden. De leerlingen brengen dus hun lunchpakket mee in
een boterhammendoos. Bij het binnenkomen van de refter kunnen ze in ruil voor een
drankjeton een drankje bekomen.
Tijdens de koude maanden (van de herfstvakantie tot de paasvakantie) staan er waterkokers in
de refters. Dan kunnen de leerlingen zelf een warme drank naar keuze maken.
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Digitale leeromgeving
Smartschool – Microsoft365
Onze school maakt naast ‘Smartschool’ ook gebruik van ‘Microsoft365’ als digitale
leeromgeving.
Smartschool bevat een digitale schoolagenda, een rapportsysteem en een berichtensysteem.
Brieven aan de ouder(s) zetten we op Smartschool.
Om in deze digitale leeromgeving te kunnen werken, krijgen alle leerlingen een persoonlijke
inlognaam en een wachtwoord.
Elke ouder krijgt een co-account op Smartschool zodat ook hij/zij toegang heeft tot deze digitale
leeromgeving. Zo blijven ouders op de hoogte van verstuurde berichten, kan men de (digitale)
schoolagenda raadplegen, resultaten of feedback opvolgen en tenslotte inzage krijgen in het
rapport.
Digisprong
Alle leerlingen krijgen een laptop in bruikleen van de school. Hiervoor betalen ze een
gebruiksvergoeding. In de gebruiksovereenkomst staat gedetailleerd welke diensten en
garanties hierbij inbegrepen zijn.
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Studiereizen
Reizen om te leren
In de loop van het schooljaar gaan de leerlingen een aantal keer op studiebezoek.
Bij elk studiebezoek komen doorgaans lesdoelen van meerdere vakken aan bod.
Omdat deze als volwaardige lesactiviteit worden beschouwd, is deelname aan hieraan verplicht.
Voor de leerlingen van het eerste jaar wordt er in het derde trimester een 3-daagse uitstap naar
de Ardennen georganiseerd.

SPONSA
Sponsa
‘SPONSA’ is een begrip in onze school. De letters staan voor ‘SPort’ en ‘ONtspanning’ - ‘SAmen’.
Op woensdagnamiddagen wordt er geregeld een activiteit georganiseerd voor de leerlingen van
de eerste graad. De leerlingen zijn niet verplicht deel te nemen, maar de activiteiten kunnen
doorgaans rekenen op veel bijval.
Een greep uit het aanbod: subtropisch zwemmen, schaatsen, BMX’en, kajakken...
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Zorgbeleid
Welbevinden
Elke leerling moet zich goed voelen om behoorlijk voor school te kunnen presteren.
We menen dat een ordelijk en sereen schoolklimaat daartoe kan bijdragen.
Maar uiteraard willen we oog en oor hebben voor 'de mens' achter elke leerling.
Klastitularis
De klastitularis is de leerkracht die specifiek zorgt draagt voor het welbevinden van de
leerlingen van zijn/haar klas. In functie daarvan bouwt de klastitularis een persoonlijke band op
met zijn/haar leerlingen. Meer nog dan de andere vakleerkrachten zal de klastitularis aandacht
opbrengen voor de totale persoon van de leerling.
Leerlingenbegeleiders
Bepaalde noden van leerlingen overstijgen de mogelijkheden van de klastitularis of vinden hun
oorsprong in de school. In dat geval nemen de leerlingenbegeleiders deze zorgtaak op zich.
Via gesprekken en persoonlijke begeleiding zullen zij zich een beeld proberen te vormen van de
problematiek. Al naargelang de omstandigheden zullen de leerlingenbegeleiders een gepast
begeleidingsvoorstel uitwerken.
In de meeste gevallen - en zeker als het om een ernstig probleem gaat -wordt de schooldirectie
betrokken.
Vaak gebeurt de begeleiding in samenspraak met het CLB of het ondersteuningsnetwerk.

CLB
Wat?
Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een externe dienst die gratis informatie, hulp
en begeleiding biedt voor leerlingen, ouders en scholen. Het kan dan gaan om vragen rond
studiekeuze of leermethodes, maar even goed om problemen van sociale of medische aard.
Het CLB organiseert ook specifieke activiteiten zoals het medisch onderzoek.
Wie?
In de loop van de week zijn er CLB-medewerkers in de school aanwezig.
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Hoe?
Leerlingen hoeven niet te wachten tot ze worden uitgenodigd door het CLB; zij kunnen zelf een
vertrouwelijk gesprek aanvragen voor hulp; bijvoorbeeld:
- als de studies niet goed vlotten
- bij vragen rond de studiekeuze
- over een gezondheidsprobleem
- als de leerling ergens mee zit
- als de leerling zich niet goed voelt in zijn vel enz.
Elke week is er nauw overleg tussen de leerlingenbegeleiders, de schooldirectie en de CLBmedewerkers. Op die manier kunnen de problemen zeer snel aangepakt worden.
Bij een ernstige problematiek is soms doorverwijzing naar een externe hulpverlener nodig. In
dat geval wordt het CLB ingeschakeld om de leerling naar een geschikte instantie te kunnen
doorverwijzen.

Als er extra zorg nodig is…
Soms volstaat de brede basiszorg niet en is er een specifieke begeleiding nodig op maat. In
dat geval wordt er in samenspraak met alle betrokkenen een individueel zorgcontract
opgesteld.
Een individueel zorgcontract biedt extra ondersteuning op maat en bevat concrete
maatregelen die niet in de basiszorg zitten. Het kan gaan om bijzondere aandachtspunten,
extra hulpmiddelen of vrijstellingen inzake (studie)houding, wiskunde of taal.
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Oudercontacten
Infoavond
Voor de ouders is er een infoavond gepland: 1e graad: dinsdag 13 september.
De ouders maken kennis met de klastitularis en krijgen heel wat praktische informatie en een
antwoord op mogelijke vragen.
Rapportbesprekingen
De rapportbesprekingen vinden plaats op het einde van elk trimester. De leerlingen komen dan
- vergezeld van hun ouder(s) - bij de klastitularis hun rapport afhalen.
Voor de ouder(s) van de leerlingen van de eerste jaren wordt er op vrijdag 28 oktober een extra
rapportbespreking ingericht. De leerlingen krijgen dan hun eerste rapport in hun nieuwe school.
We vinden dat moment belangrijk genoeg om er samen even bij stil te staan.

Onkosten
Schoolrekeningen
Op regelmatige basis stuurt de school een factuur van de algemene onkosten (kopieën,
excursies enz.)
Meerdaagse reizen
Voor de meerdaagse reizen wordt er een spaarplan opgezet. Afhankelijk van de totale kostprijs
kan er in verscheidene schijven betaald worden.
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