
PRAKTISCHE INFORMATIE  

Start schooljaar 

 Nieuwe leerlingen (van alle leeftijden) hoeven nog geen specifiek materiaal aan te schaffen, 

zij  krijgen tijdens de eerste les een materiaal lijstje mee van de docent.  

 Tijdens de eerste les van de kinderateliers zal uw zoon of dochter binnen aan de inkomdeur 

opgewacht worden  door zijn/ haar docent. 

Tijdens het schooljaar 

 De lessen van de kinderateliers beginnen stipt om 13u30 en eindigen om 15u20 (1e groep),  

 of om 15u40 en eindigen om 17u30 (2e groep).  

 Er is telkens een kleine pauze voorzien. Neem daarvoor een (gezond) drankje en snack of 

koekje mee. 

 De lift mag zonder begeleiding niet worden gebruikt door leerlingen onder 18 jaar. 

 Gelieve ons bij afwezigheid tijdig te verwittigen. Bij (langdurige) ziekte mag u steeds een 

doktersbriefje afleveren.  

 Bij aanvang van de kinderateliers worden de leerlingen in de klas verwacht of volgens 

afspraak met de leerkracht. 

 De leerlingen van het 1ste jaar worden in de klas opgehaald. De andere klassen wachten na de 

les aan de inkomdeur beneden op hun ouders. Er is geen opvang voorzien dus wees zeker op 

tijd. 

 Indien uw kind(eren) zelfstandig naar huis mag (mogen) gaan, gelieve dit schriftelijk (per 

mail) door te geven aan het secretariaat.  Zonder uw toestemming kunnen wij dit niet 

toestaan! 

 Het voorplein met fontein voor het gebouw voorziet geen parkeerruimte en is geen ‘kiss and 

ride’.  Hier wachten de leerlingen - spelend - op hun ouders. Autoverkeer is tijdens  de 

lesmomenten gevaarlijk en dus niet toegelaten.  

 Onze Academie is gelegen in een park, waardoor je ze zowel via het voorplein (ter hoogte 

van de  Mechelsesteenweg ), als via de parktuin, achterzijde ( ontdek de parking ter hoogte 

van de Kruischanslei!) kan betreden. Tijdens de ophaalmomenten van de kinderateliers 

voorzien wij kort toezicht op het voorplein ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Om het 

overzicht te bewaren, vragen we om uw kinderen steeds aan de inkom op te halen. 

 

         


