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Bij wie kan je terecht?
Campus Zandstraat

Algemeen secretariaat Campus Zandstraat

050 31 66 12
Bij afwezigheid of ziekte
1ste en 2de jaar

3de en 4de jaar

5de, 6de en 7de jaar

Nathalie Capelle

Marieke Boerjan

Ruben Caes

050 45 79 75

050 45 79 71

050 45 79 72

nathalie.capelle@vtibrugge.be

marieke.boerjan@vtibrugge.be

ruben.caes@vtibrugge.be

Leerlingenbegeleiding
Leerlingenbegeleiding
1ste en 2de graad

Directeur zorg en ondersteuning
Leerlingenbegeleiding 3de graad

Nadine Sabbe

Nele Everaert

0472 62 46 69

0471 08 82 05

nadine.sabbe@vtibrugge.be

nele.everaert@vtibrugge.be

Directie
Campusdirecteur

Algemeen directeur

Peter Schotte

Jos Loridan

peter.schotte@vtibrugge.be

jos.loridan@vtibrugge.be
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Welkom!
Beste ouders
Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter een beroep
doet op onze school.
De directeur, de leerkrachten en het opvoedend personeel zullen alles in het werk stellen om de
kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.
Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het
vertrouwen dat u in onze school stelt.
Alsouderdraagtuechterdeeersteverantwoordelijkheidvoordeopvoedingvanuwkind.Wijhopen
dan ook dat u uw kind steunt en aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en
er de leefregels van na te leven.
Met deze infobundel willen wij u op de hoogte brengen van enkele praktische afspraken en regels
van het VTI Brugge, zodat uw zoon/dochter een succesvolle start kan nemen in onze school.
Veel succes!
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Met leerlingen, ouders, ons team en alle betrokkenen willen we …

Samen
· open communiceren
· enthousiast en kwalitatief
samenwerken en samen leven
· blijvend leren van anderen

Zorgzaam
·
·
·
·
·

Toekomst

dat iedereen zich goed in zijn vel voelt
dat iedereen in onze school zichzelf kan zijn
zorgen voor elkaar
luisteren naar elkaar
zoeken naar oplossingen,
vertrekkend van ieders mogelijkheden

· je opleiden tot een fiere, technisch sterke specialist
met een brede algemene basis
· je klaarstomen om te werken en/of de stap naar
hoger onderwijs te zetten
· je helpen groeien tot een kritische, creatieve en
probleemoplossende persoon
· als school blijven evolueren

2. Dagindeling*
08.20 u.
08.30 u.
10.10 u.
10.25 u.
12.05 u.
13.00 u.
14.40 u.
14.55 u.
16.35 u.

aanwezig op school
aanvang lessen
onderbreking
vervolg lessen (woensdag 10.20 u.)
einde morgenlessen (woensdag 12.00 u.)
aanvang lessen
onderbreking
vervolg lessen
einde lessen

Afhankelijk van het individuele klasrooster kunnen de lessen later beginnen of vroeger eindigen.
Dit rooster wordt bij het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Uitzonderlijk kunnen voor bepaalde afdelingen ook op woensdagnamiddag lessen doorgaan.
*Indien de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 dit vereisen kan de dagindeling
gewijzigd worden.

3. Middagpauze
De middagpauze start om 12.05 u. en eindigt om 13.00 u.
De leerlingen gebruiken het middagmaal (picknick, warme maaltijd, snacks, …) in het
schoolrestaurant. Op de speelplaats wordt er niet gegeten.

4. Maaltijden
Volle maaltijden
Elke middag (m.u.v. de woensdagmiddag) kunnen er op school allerhande, door onze eigen kok
bereide, etenswaren aangekocht worden tegen democratische prijzen.
Belegde broodjes
Naastdemogelijkheidomeenvollemaaltijdtenemen,kunnenerookbelegdebroodjesaangekocht
worden.
Betaling
Alle verbruikte maaltijden worden onmiddellijk met een prepaid betaalkaartsysteem betaald. Dit
geeft ouders de mogelijkheid om via elektronische weg de kaart op te laden en te beslissen wat er
aangekocht mag worden.
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5. Middagpas
1ste tot 4de jaren: Indien uw zoon/dochter thuis eet, vragen wij u vanuit de begeleiding om begin
september het invulblad ‘Akkoord’ in te vullen, waarbij u aangeeft dat uw zoon/dochter ’s middags
thuis eet. Uw zoon/dochter krijgt dan een pasje om de school ‘s middags te verlaten.
Ergens in de stad gaan eten is niet toegelaten!
Leerlingen die over de middag bij familie willen gaan eten, geven naam, adres en telefoonnummer
op van de plaats waar ze elke middag zullen zijn. Na goedkeuring zal ook hiervoor een middagpas
uitgereikt worden. Andere leerlingen blijven op school eten.
5de tot 7de jaren krijgen de toestemming om de school te verlaten over de middag. Begin september
dient u hiervoor het blad ‘Akkoord’ in te vullen.

6. Avondstudie
De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 15.45 u. en
16u35 u. in de studie op school blijven.
De studie is gratis. Wel moeten de ouders hun zoon of dochter vooraf inschrijven.

7. Werkstudie
Werkstudie is geen straf maar is enkel bedoeld om leerlingen die een achterstand hebben met
lessen, taken of toetsen een kans te geven hun achterstand in te lopen. Deze studie wordt door de
betrokken vakleerkracht aangevraagd. De werkstudie gaat zo snel mogelijk na de aanvraag door.
Waar? In de eigen campus.
Wanneer? Op een lesvrij moment (bijvoorbeeld: tijdens de middagpauze van 12.30 u. tot 13.00 u.
of op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag na het laatste lesuuur van de dag).
De leerkracht bepaalt de inhoud en beslist in samenspraak met de (toezichthoudende)
studiemeester over het moment van de werkstudie.

8. Strafstudie
Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan je strafstudie krijgen.
DezestrafstudiegaatdooropzaterdagmorgenindevervangingszaalvandeCampusBoeveriestraat.
De beslissing tot strafstudie wordt genomen in overleg met de directeur zorg en ondersteuning.

9. Leerlingenraad
Alsschoolwillenwijeenleerlingenbegeleidinguitbouwenwaarbijdeleerlingenzichthuisvoelenop
school. Daarvoor is er regelmatig overleg nodig. Een leerlingenraad is hét middel om dat overleg te
bestendigen. Er is een leerlingenraad voor de eerste graad en voor de tweede en derde graad.
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10. Voorkomen
Je voorkomen moet steeds net en stijlvol zijn. Je past je kleding aan je taak op school aan: in
de werkplaats, labo’s en op de stageplaatsen de voorgeschreven werkkledij en de persoonlijke
beschermingsmiddelen; in de turnles het voorziene turnpak en turnpantoffels.
Voor de lessen draag je voorname, nette en verzorgde kledij, zonder buitensporigheden.
Overhemden,blousesenT-shirtsmoetensteedslanggenoegzijnenmouwenhebben.Eenkatoenen
bermudashort is toegestaan. Je haar moet geregeld een was- en knipbeurt krijgen.
Het volgende wordt bijvoorbeeld NIET TOEGELATEN:
•
•
•
•
•
•

Opzichtige kapsels (bv. dreadlocks, hanenkammen, ingeschoren tekeningen of lijntjes…)
Opzichtige tatoeages
Onnatuurlijke haarkleuring
Opzichtige piercings, piercings in het gezicht of in de mond en stretchoorringen
(enkel 1 ringetje in de oorlel en 1 puntje in de neusvleugel zijn toegelaten)
Vrijetijdskledij (o.a. trainingsbroek, broeken met scheuren, strandkledij, …)
Alle agressieve voorwerpen en dito versieringen

Allekledij,uiterlijkekenmerkenenopschriftendieverwijzennaarverslavendemiddelen,racismeen
racistischeorganisatiesalsooksymbolenoftekstendiekwetsendzijnvooreengeloofsovertuigingof
gedachtegoed horen niet thuis in onze school.
Het spreekt voor zich dat je altijd beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, het personeel,
de directie en de bezoekers van de school bent.
Ook buiten de school ben je hoffelijk en gedraag je je correct, beleefd en respectvol.
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11. Boekenverhuur
De schoolboeken worden via Studieshop.be gehuurd. Werkboeken en
VTI-cursussen dienen aangekocht te worden, eveneens via de Studieshop.be
Bestellen gebeurt online.
De boeken worden thuis bezorgd.
De betaling van de boeken en cursussen wordt met Studieshop.be zelf geregeld.
Hulp bij het online invullen kunt u steeds op school vragen.
Op het einde van het schooljaar worden de huurboeken door Studieshop.be opnieuw opgehaald.
De datum van het ophaalmoment zal tijdig meegedeeld worden.

Hebt u toch nog vragen of bent u niet zeker?
Neem dan contact op met de klantenservice van Studieshop.be:
klantendienst@studieshop.be of bel gratis 0800 57 117 (elke werkdag van 8.30 tot 17 u.)
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12. Werkkledij en turnkledij
Conform de veiligheidsreglementering moet elke leerling over de gepaste werkkledij beschikken.
Deze werkkledij wordt besteld op het moment van inschrijving. Ook de turnkledij kan op school
besteld worden bij inschrijving. De eerste schooldag(en) ontvangt elke leerling de bestelde kledij.
Daarnaast zijn ook de bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril en
–schoenen). Deze worden de eerste schooldagen gepast en besteld.
Volgens de veiligheidsreglementering is het ook verboden om in werkplaatsen of laboratoria
juwelen, oorringen, piercings of losse, lange haren te dragen.

13. Gereedschapslijst (vanaf 2de graad)
Per afdeling is er een lijst van de door de leerlingen aan te schaffen gereedschappen.
De technisch adviseur van de afdeling verdeelt deze lijsten samen met de praktijkleerkracht bij het
begin van het schooljaar en zorgt voor de levering van de gereedschappen aan de leerling.
De betaling gebeurt via de schoolrekening.
Om pedagogische redenen moeten de leerlingen over hetzelfde materiaal beschikken.
Er is evenwel geen verplichting om het materiaal op school aan te kopen.

14. Bijdrage in de schoolkosten
Bij aanvang van het schooljaar wordt aan elke leerling een bijdrage in de schoolonkosten gevraagd
van 30 euro*. (Smartschool, methodische oefeningen...)
In de loop van het 2de en 3de trimester wordt aan iedereen een aanvullend bedrag aangerekend
voormethodischeoefeningen.Dezebedragenvariërenpergraadenafdelingenwordenopgenomen
in het schoolreglement.
Betalen met domiciliëring is gemakkelijk voor u en voor de school. Indien u dat wenst, gelieve
contact op te nemen met boekhouding@vtibrugge.be
Wij willen als school de papierberg helpen verminderen en verkiezen zoveel mogelijk de
schoolrekeningen via mail te versturen.

15 . Lockers
Op school zijn er lockers ter beschikking om boeken, laptop, werkkledij e.d. in op te bergen.
Vraag zo spoedig mogelijk een locker aan op het leerlingensecretariaat.
Lockers zijn gratis voor alle leerlingen binnen het laptopproject.
Er kan een extra locker gehuurd worden.
* prijzen onder voorbehoud van wijziging
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16. Wat bij betalingsproblemen?
Als u problemen hebt om uw schoolrekening te betalen, contacteer dan de boekhouding of de
leerlingenbegeleiding. Uw aanvraag behandelen we met de nodige discretie.
Boekhouding: boekhouding@vtibrugge.be – 050 47 25 72
Leerlingenbegeleiding: zie hieronder

17. Leerlingenbegeleiding
De school heeft de taak op zich genomen om zorg te dragen voor elke leerling. Het zich goed voelen
op school, geloof in eigen kunnen, motivatie, werklust en een portie zelfkritiek vormen de pijlers
van een succesvol jaar. Iedereen op school probeert hier zijn of haar steentje toe bij te dragen. Bij
problemenzijndeeersteaanspreekpuntendeleerkrachtenenuiteraarddeklassenleerkracht.Hij/Zij
is de bezieler en de ‘ombudsman/-vrouw’ van de klas.
Daarnaast heeft elke graad zijn eigen ervaren leerlingenbegeleid(st)er die zich tijd noch moeite
spaart om te luisteren, te bemiddelen en advies te geven.
1ste & 2de graad
Nadine Sabbe
tel. 0472 62 46 69
nadine.sabbe@vtibrugge.be

3de graad
Nele Everaert
tel. 0471 08 82 05
nele.everaert@vtibrugge.be

De cel leerlingenbegeleiding (campusdirecteur, leerlingenbegeleider, leerlingensecretariaat en
CLB) fungeert als ondersteuning en stuwende kracht. Tijdens de wekelijkse vergadering worden
deleerlingenmetstudie-en/ofgedragsmoeilijkhedenbesprokenenwordenconcreteactiepunten
uitgewerkt.
Afhankelijkvandeonderwijsbehoeftevandeleerlingwordtmetleerkrachten,leerlingenbegeleiding,
directie en CLB overlegd welke redelijke en voldoende geachte ondersteunende maatregelen we
kunnen aanbieden.
Dit kan zowel voor lees- en spellingsproblemen, rekenmoeilijkheden, moeilijk gedrag,
concentratieproblemen, …
Om nieuwe leerlingen zo snel mogelijk te leren kennen en om gepast te kunnen inspelen
op mogelijke hulpvragen, vragen wij aan de ouders bij aanmelding om de bijgevoegde
‘zorgfiche’ in de vullen. Deze vertrouwelijke informatie komt enkel bij de campusdirecteur en
de leerlingenbegeleider terecht. Indien nodig worden klassenleerkracht en leerkrachten passend
geïnformeerd.
Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Brugge.
Sint-Maartensbilk 2 · 8000 Brugge
Tel. 050 44 02 20 · info@vrijclbdehavens · www.vrijclb.be/vrijclbdehavens
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18. Internaat
De internen verblijven allemaal in de Boeveriestraat.
Op deze manier vormt het internaat één vaste groep.
De opvoeders garanderen rust op het internaat.
Een goed gevulde dagtaak vereist immers voldoende
nachtrust. Elke nacht slapen er twee opvoeders in.
Alle internen logeren op een eigen kamer.
Dagindeling
07.15 u. Opstaan
· Iedereen wordt om 07.15 u. gewekt
· Mogelijkheid tot douchen
· We leggen de laatste hand aan onze schooltas

like@home

Vanaf 07.30 u. Ontbijtbuffet
08.00 u. De internen gaan naar school
12.05 u. Middagmaal
· ’s Middags kunnen de internen een warme maaltijd nemen of een keuze maken uit de snacks.
17.15 u. Eerste studie
· Leerlingen van de 1ste graad studeren in de studiezaal
· Leerlingen van het 3de tot het 7de jaar studeren op hun kamer.
· De studie staat steeds onder toezicht van een opvoeder.
18.15 u. Avondmaal
· maandag, dinsdag en donderdag: warme maaltijd
· woensdag: broodmaaltijd
19.00 u. Tweede studie
19.30 u. Ontspanning
· Elke dag aanbod van sport en spel.
· Speelzaal met biljarttafels, voetbaltafel, videospel, gezelschapsspelen…
· Turnzaal met verschillende mogelijkheden.
· Bar waar men versnapering en drankje kan kopen.
· Tweewekelijks een afzonderlijke activiteit per graad.
· Regelmatig wordt een speciale activiteit georganiseerd (bv. Sinterklaasspel, nieuwjaarsfeest,
kickertoernooi, sporttoernooi, fietstocht, halloweenavond, Internateninstuif…).
21.15 u. Avondsluiting
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21.30 u. Slapengaan
· Mogelijkheid tot douchen.
· Voor de 1ste en 2de jaars gaan de lichten uit om 21.45 u.,
voor de 3de en 4de jaars om 22.15 u.
en voor de oudste internen om 22.30 u.
Kostprijs
De kostprijs als intern voor een leerling verbonden aan het Vrij Technisch Instituut, voor
het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 2300*.
We vragen de internen die zich willen inschrijven een voorschot van € 325 te betalen
via het bijgevoegd overschrijvingsformulier. Dit dient dan ook als inschrijvingsbewijs voor
het internaat.
Het bedrag omvat zowel ontbijt, avondmaal, verblijf, ontspanning, … in het internaat.
Bij het begin van elke maand wordt er een overschrijvingsformulier opgestuurd.
Er wordt gevraagd om maandelijks te vereffenen. U kan ook een bestendige opdracht
activeren via de bank.
LET WEL: wie per overschrijving betaalt, wordt verzocht dit te doen op het rekeningnummer:
IBAN BE15 7310 3489 6430
BIC
KREDBEBB
Ter attentie van ‘Vrije Technische Instituten van Brugge vzw’.
Wie zich inschrijft, wordt gevraagd zich stipt en spontaan aan de betaaldata te houden.
Contactgegevens Internaat VTI Brugge
Andries Vander Plaetse
Boeveriestraat 73, 8000 Brugge
Tel. 050 47 25 70
internaat@vtibrugge.be
* Prijs op basis van half-pension. Het middagmaal is niet inbegrepen in deze prijs. Prijzen onder voorbehoud van wijziging
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19. Het laptopproject
Het laptopproject wordt verder uitgebreid! Vanaf volgend schooljaar beschikken alle leerlingen
(behalve in BSO6 en 7) over een eigen laptop in de klas. De uniforme toestellen die we als school
aanbieden,kunnengekochtofgehuurdwordenenkenneneenminimalegarantieperiodevan3jaar.
De webshop opent in juni. U krijgt later de bestelprocedure toegestuurd.
De laptopbrochure bevat alle extra info en is raadpleegbaar via www.vtibrugge.be

20. Busverbindingen station - Campus Zandstraat
Extra Lijnbus station Brugge - VTI Zandstraat
•
•

vertrek station (voorkant/kant Brugge centrum): aan één van de perrons om 08.10 u.
De naam van onze school staat aangegeven op de bus zelf.
vertrek VTI
· op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 16.00 u. en 16.55 u.
· op woensdag om 12.08 u

Alternatieve Lijnbussen
Lijn 5: station Brugge – richting Sint-Andries - Hermitage (Halte Manitoba (VOLVO-garage))
Lijn 9: station Brugge – richting Sint-Andries - Gevangenis (Halte Pauwstraat)
Lijn 15: station Brugge – richting Sint-Andries - De Prange (Halte Manitoba (VOLVO-garage))
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21. Meer informatie
Wenst u nog meer informatie?
surf www.vtibrugge.be
mail zandstraat@vtibrugge.be
bel 050 31 66 12

15

en
leerlingen krijg
ij
een schrijven b
wijziging van
programma
1ste schooldag

22. Start schooljaar 2021-2022
Woensdag 1 september 2021

Campus ZANDSTRAAT

BSO/TSO 1ste jaren (1ste graad)
•

Contact met klassenleerkracht van 08.30 u. tot 12.00 u.

BSO/TSO 2de jaren (1ste graad)
•

Contact met klassenleerkracht van 08.30 u. tot 12.00 u.

BSO/TSO 3de jaren (2de graad)
•

Contact met klassenleerkracht van 08.30 u. tot 12.00 u.

BSO/TSO 4de jaren (2de graad)
•

Contact met klassenleerkracht van 10.25 u. tot 12.00 u.

BSO/TSO 5de, 6de en 7de jaren (3de graad)
•

Contact met klassenleerkracht van 10.25 u. tot 12.00 u.

AANDACHT!
Leerlingen van de 2de en 3de graad: breng schrijfgerief en werkkledij mee.

Donderdag 2 september 2021
Gewone lesdag voor alle jaren volgens lessenrooster.
Iedereen brengt nu alles mee wat hij/zij nodig
heeft voor de lessen van deze dag.

* Onder voorbehoud van wijzigingen
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