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Ternat, 30 juni 2020 
 

 
Info start schooljaar 2020-2021 voor de leerlingen huidige 4de en 5de jaar 
 
 
Geachte ouders, 
Beste leerling, 
 
Volgend schooljaar mogen we jullie zoon of dochter opnieuw op onze school 
verwelkomen. In deze brief geven we graag een overzicht van de aankopen die 
daarmee gepaard gaan, en wat informatie over het begin van het schooljaar. 
 
We kunnen echter niet voorspellen of we volgend schooljaar “normaal” zullen 
kunnen opstarten. In de volgende planning gaan we hiervan uit. Als de opstart 
toch niet op de normale manier kan doorgaan, informeren we u hier tijdig over.  
 
We verwachten jou, beste leerling, op dinsdag 1 september 2020 om 9 uur op 
school. Ad valvas en aan de hoofdingang hangen lijsten met daarop het lokaal 
waarnaar elke leerling zich bij het belsignaal moet begeven. Tijdens de 
voormiddag handelen we een aantal administratieve zaken af, geven we je de 
nodige informatie en maak je kennis met je nieuwe klas en klasleraar. In de 
namiddag starten de lessen. De dag eindigt om 16 uur. 

 

Koopboeken 
 
Voor de aankoop van de koopboeken voor schooljaar 2020-2021 werkt de school 
samen met Standaard Boekhandel.  
 
U kan de koopboeken online bestellen en betalen vanaf 2 juli 2020. Deze 
worden eind augustus via Bpost bij u thuis geleverd. Om de levering vóór het 
begin van het schooljaar te kunnen garanderen, bestelt u best zo snel mogelijk. 
De uiterste besteldatum is 5 augustus. Bestellingen die na deze datum 
geplaatst worden, zullen mogelijk pas in de loop van september geleverd kunnen 
worden. 
 
Bij deze brief vindt u een handleiding voor een online bestelling als leerling op 
https://www.schoolboekenservice.com/. Tijdens het aanmaken van account heeft 
u de schoolcode van het Sint-Jozefsinstituut nodig. Onze schoolcode is 
SzECXkgP8nnmUQu. 
 
Als u reeds via een andere school over een account bij de Standaard 
schoolboekenservice beschikt, dan kan u de gegevens van het Sint-
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Jozefsinstituut daar toevoegen (zie handleiding stap 2: Gebruik een bestaande 
account). 
 
Als u bij de bestelling betaalt, gebeurt de betaling gebeurt online via Mollie 
(bancontact of overschrijving). Als u in schijven via een domiciliëringscontract met 
Standaard Boekhandel wenst te betalen, kan u contact opnemen met de 
klantendienst. Standaard Boekhandel gebruikt daarvoor het onlineprogramma 
Twikey. 
 
Ook voor assistentie bij uw bestelling, problemen bij levering of retourzendingen 
kan u terecht bij de klantendienst van Standaard Boekhandel. U kan hen 
contacteren via e-mail op schoolboekenservice@standaardboekhandel.be  of 
telefonisch via 03/800 72 10. 
 
Huurboeken 

We hebben voor elke leerling ook een pakket van een achttal huurboeken 
klaarliggen. Voorzie een stevige zak om die mee naar huis te nemen. 

Om ons de mogelijkheid te geven om dit materiaal op voorhand aan te kopen, 
vragen we u om voor 15 augustus een voorschot van € 100 te betalen. U zal 
aan het einde van mei volgend jaar op de saldofactuur een overzicht krijgen 
waarin de kosten in detail zijn opgenomen. 
 
U kunt storten op het rekeningnummer BE40 7775 9962 3663 -  GKCCBEBB, 
KBSOTB VZW - Statiestraat 37 - 1740 TERNAT. 
 
Gelieve het bijgevoegde overschrijvingsformulier met gestructureerde 
mededeling te gebruiken. Indien de betaling in orde is, dan kan uw zoon of 
dochter op dinsdag 1 september het boekenpakket meenemen naar huis. Heeft 
u voor 15 augustus niet gestort, dan kan hij of zij het boekenpakket alsnog op 
dinsdag 1 september of woensdag 2 september verkrijgen door een bewijs van 
overschrijving aan de klasleraar te tonen, of door € 50 euro contant te betalen. 
Hiervoor is er ook een betaalterminal ter beschikking. 
 
Grafisch rekentoestel 
 
De leerlingen gebruiken in onze school een grafisch rekentoestel, TI-84 Plus 
COLOR CE-T met USB-adapter. Indien u niet over zo’n toestel beschikt en dat 
via de school wenst te bestellen, kunt u een brief met alle praktische info 
aanvragen op het secretariaat of terugvinden op onze website. De kostprijs van 
het grafisch rekentoestel bedraagt € 110. 
 
LO-materiaal 

Indien de familienaam nog niet aan de voor- en achterzijde van het LO-T-shirt 
staat of niet meer leesbaar is, dan brengt uw zoon of dochter het T-shirt mee op 
1 september. De klasleerkracht neemt het in ontvangst en speldt er een briefje 
op met de naam, voornaam en klas, zodat we de naam erop kunnen laten 
drukken. Uw zoon of dochter brengt tijdens de eerste weken voor LO dan een 
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gewone T-shirt mee. De kosten voor het bedrukken van het T-shirt zullen 
verrekend worden via de schoolrekening.  

Heeft uw zoon of dochter geen LO-kledij, dan kunt u dit in de tweede week van 
september aankopen. Meer info daaromtrent krijgt uw kind op de eerste 
schooldag. Het T-shirt en de short kosten elk € 13,50. 

Openingsuren secretariaat tijdens de vakantie  
 
Tijdens de vakantie is het secretariaat van het Sint-Jozefsinstituut open tot en 
met maandag 6 juli en vanaf maandag 17 augustus, telkens van 9.30 uur tot 
16.00 uur. Op vrijdag 28 augustus is het secretariaat uitzonderlijk gesloten van 
13 uur tot 16 uur. We zijn ook steeds bereikbaar via e-mail, op info@sint-jozef-
ternat.be, delcourl@sint-jozef-ternat.be of directie@sint-jozef-ternat.be.  
 
Verkoop milieuvriendelijk schoolmateriaal  
 
Onze school is een ‘groene’ school. Aan het onthaal kunnen vanaf 7 september 
cursusblokken van recyclagepapier aangekocht worden. Dit is van hoge kwaliteit, 
goed beschrijfbaar met vulpen en door de lichtjes grijze kleur veel beter om buiten 
bij zonlicht mee te studeren. 
 
Belangrijke data voor het schooljaar 2020-2021 
 
De belangrijkste data kunt u terugvinden in bijlage B van het schoolreglement 
2020-2021. U kunt ons schoolreglement ook raadplegen via onze website:  
www.sint-jozef-ternat.be, door in het menu ‘schoolinfo’ te kiezen voor 
‘schoolreglement’. 
 
Indien u over dit alles nog verdere vragen hebt, dan kunt u steeds terecht bij de 
directeur schoolorganisatie, mevrouw Lut Delcour, tijdens de schooluren, 
telefonisch op 02 582 13 11 of via e-mail op delcourl@sint-jozef-ternat.be. 
 
Intussen wensen we jullie een prettige vakantie toe!  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Lut Delcour                                                                  Annemie Vandaele  
directeur schoolorganisatie                                         pedagogisch directeur 
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