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Welkom!
Beste leerling,
Beste ouders,
Wij zijn blij jullie allemaal terug te zien na een mooie zomervakantie. Ook de nieuwe leerlingen
wensen wij van harte een warm welkom en we hopen dat ook jullie zich snel thuis voelen op onze
school.
Hierbij vinden jullie het onthaalboekje van onze school met praktische tips en info over
het schoolleven op onze campus. Zelfs als je hier vorig jaar al op school zat, is het goed als
geheugenopfrissertje.
Laat ons er samen een boeiend schooljaar 2022-2023 van maken.
Ons schoolteam is er alvast klaar voor!
Veel succes!
Tine Vlaemynck
Campusdirecteur
Vaartdijkstraat VTI Brugge
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Bij wie kan je terecht?
Campus Vaartdijkstraat

Algemeen secretariaat Campus Vaartdijkstraat

050 33 35 02

Bij afwezigheid of ziekte
1ste en 2de jaar

3de en 4de jaar

5de, 6de en 7de jaar

Tim Desendere

Josefien Degrande

Bart Chielens

050 89 59 61
tim.desendere@vtibrugge.be

050 89 59 62
050 89 59 63
josefien.degrande@vtibrugge.be bart.chielens@vtibrugge.be

Leerlingenbegeleiding
1ste en 2de jaar

3de en 4de jaar

5de, 6de en 7de jaar

Celine Vermeersch

Linde Minne

Kristel Dewaele

050 89 59 65
celine.vermeersch@vtibrugge.be

050 89 59 67
linde.minne@vtibrugge.be

050 89 59 67
kristel.dewaele@vtibrugge.be

Directie
Campusdirecteur Vaartdijkstraat

Algemeen directeur VTI Brugge

Tine Vlaemynck

Miek Kemel

050 33 35 02
tine.vlaemynck@vtibrugge.be

050 33 35 02
miek.kemel@vtibrugge.be
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Bij wie kan je terecht?
Campus Vaartdijkstraat

Afdelingen Campus Vaartdijkstraat
Auto

Elektriciteit en Podiumtechnieken

David Goemyne

Erik Sierens

050 89 59 16
auto@vtibrugge.be

050 89 59 17
elektriciteit@vtibrugge.be

Mechanica

Mechatronica
Technologische Wetenschappen & Engineering
Tomas Van den Hende

050 89 59 14
mechanica@vtibrugge.be

050 89 59 15
steamwe@vtibrugge.be

Coördinatoren

Internaat

1e graad

2e & 3e graad

Internaatbeheerder

Tobias Laisnez

Nathalie De Baere

Andries Vander Plaetse

050 89 59 12
tobias.laisnez@vtibrugge.be

050 89 59 13
nathalie.de.baere@vtibrugge.be

050 89 59 04
andries.vander.plaetse
@vtibrugge.be
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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
6

Dagindeling
08.20 u.
08.30 u.
10.10 u.
10.25 u.
12.05 u.
13.10 u.
14.50 u.
15.05 u.
16.45 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.
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Middagpauze
De middagpauze start om 12.05 u. en eindigt om 13.10 u. Je gebruikt je middagmaal (picknick,
warme maaltijd, snacks, …) in het schoolrestaurant.
Op de speelplaats staan picknicktafels om het middagmaal te nuttigen. We zorgen ervoor dat er
nadien geen afval achterblijft.
• Warme maaltijden: elke middag (behalve de woensdagmiddag) bereidt onze kok lekkere
maaltijden.
• Belegde broodjes: de school biedt dagelijks – behalve op woensdag - een assortiment van
belegde broodjes aan.
• Betaling in het schoolrestaurant: je krijgt begin september een prepaid betaalkaart (=
de Click4food-kaart). Dit geeft je ouders de mogelijkheid om via elektronische weg de kaart
op te laden en zo te beslissen hoeveel er aangekocht mag worden. Nieuwe leerlingen krijgen
een startbedrag van € 15 op de kaart. Dit wordt verrekend via de eerste schoolrekening. Alle
maaltijden worden met deze kaart betaald.
Enkel als je in Brugge of in één van de randgemeentes woont én mits toelating van je ouders én
goedkeuring van de directie, kan je een middagpas bekomen om thuis te eten.
• 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.
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Studeren op school
Werkstudie
In de werkstudie kunnen leerlingen die afwezig waren taken en/of toetsen inhalen. Deze studie
wordt door de betrokken vakleerkracht aangevraagd en gemeld via Smartschool. De werkstudie gaat
zo snel mogelijk na de aanvraag door tijdens een lesvrij moment (bv. tijdens de middagpauze).
Avondstudie
De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.55 u. en 16.45 u. in
de studie op school blijven. De studie is gratis. Wel moeten de ouders hun zoon of dochter vooraf
inschrijven.
Huiswerkklas enkel voor 2e en 3e graad.
Wie extra begeleiding wil bij planning of studiemethodes, kan daarvoor terecht in de begeleide
huiswerkklas. Inschrijven is noodzakelijk. De vragen voor de begeleiding worden voordien
geconcretiseerd en behandeld. Je kan inschrijven per trimester.
Inhaalles
In overleg met de vakleerkracht kan je tijdens of na de lesuren inhaalles krijgen.
Je kunt dit zelf ook aanvragen via Smartschool.
Studiebegeleiding enkel voor 1e graad.
Gedurende het schooljaar bieden wij jou samen met je ouders de kans om het project ‘Leren
Studeren’ te volgen. Dit gaat door na de lesuren of eventueel op woensdagmiddag. Meer info volgt.
De gecorrigeerde taken en toetsen bewaar je in de evaluatiemap en heb je steeds bij je. Op het
einde van het trimester moet je deze telkens indienen.
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Strafstudie
Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan je strafstudie krijgen.
Deze strafstudie gaat door op zaterdagmorgen in de Campus Vaartdijkstraat.

De examenperiode
De regeling van de examens voor ruim vooraf gecommuniceerd via smartschool.

Leerlingenraad
Als school willen wij een leerlingenbegeleiding uitbouwen waarbij de leerlingen zich thuis voelen op
school. Daarvoor is er regelmatig overleg nodig. Een leerlingenraad is hét middel om dat overleg te
bestendigen. Er is een leerlingenraad voor de 1e graad en voor de 2e en 3e graad.

Oudercontact
Op regelmatige tijdstippen nodigen we de ouders van onze leerlingen uit voor een contactmoment
om de studieresultaten te bespreken. Meestal is dat rond een vakantieperiode en na een
begeleidende klassenraad. De data worden vermeld in het schoolreglement en worden op de eerste
schooldag ook meegedeeld via de jaarkalender.

Internaat
Duurt de reistijd naar onze school te lang? Heb je nood aan houvast om overweg te kunnen met het
schoolwerk? Vind je het leuk om in groep te leven? Dan ben je op het internaat aan het juiste adres!
Het internaat is gevestigd in de Campus Vaartdijkstraat en biedt 65 éénpersoonskamers. We
hebben een graadswerking zodat de onderlinge groepen gevormd worden met leeftijdsgenoten.
Meer info op www.vtibrugge.be/nl/info/internaat

Leerlingbegeleiding
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 problemen zijn de eerste aanspreekpunten de leerkrachten en uiteraard de klassenleerkracht.
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.
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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, blouses en T-shirts moeten steeds lang genoeg zijn en mouwen hebben. Een katoenen
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.
Alle kledij, uiterlijke kenmerken en opschriften die verwijzen naar verslavende middelen, racisme en
racistische organisaties alsook symbolen of teksten die kwetsend zijn voor een (geloofs)overtuiging
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.
Roken is op het volledige schooldomein verboden. We roken ook liever niet aan de schoolpoort.
Volgens de veiligheidsreglementering is het verboden om in werkplaatsen of laboratoria
juwelen, oorringen, piercings of losse, lange haren te dragen.

Tips om altijd in orde te zijn met je boeken en taken
• Zorg dat je altijd een takenmap in je boekentas hebt. Zowel de taken die je moet maken, als de
afgewerkte huiswerken stop je daar in. Zo vind je die steeds terug op het moment dat je ze moet
indienen. Bewaar alle taken en toetsen van hetzelfde vak samen in aparte bundeltjes. Daarvoor
krijg je papieren mapjes van de school.
• Kijk elke dag op Smartschool om te zien of je iets extra moet meebrengen.
• Het is niet nodig om bepaalde leerboeken of je laptop de ganse dag mee te sjouwen. Daarvoor
stellen we lockers ter beschikking. Aan de ouders vragen we om wat te helpen bij het vullen van
de schooltas.
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Digitale wereld
Als ondersteuning voor ons onderwijsproces gebruiken wij Smartschool.
Via een login en wachtwoord krijgen jij en je ouders toegang tot dit digitaal schoolplatform.
• Via Smartschool kan je een bericht sturen naar een leerkracht, de directie, de
leerlingenbegeleidster of een ander personeelslid. En omgekeerd kan je van ons berichten of
informatie ontvangen. Tevens ontvang je regelmatig een Nieuwsbrief.
• Je hebt ook toegang tot de digitale planningsagenda. Daar vind je alle informatie over een
geplande overhoring of een taak. Bekijk dit dagelijks!
• In het leerlingenvolgsysteem (LVS) zie je wat leerkrachten noteren m.b.t. het leren en de attitude
in de klas.
• Door op de startpagina op “Skore puntenboekje” te klikken kom je in een overzichtelijke en
eenvoudige omgeving terecht waar je alle resultaten van toetsen en taken kan volgen.
• Op Intradesk vind je zeer uitgebreide en nuttige informatie: correspondentie, visieteksten… In
het “digitaal protocol” hebben we geprobeerd alle mogelijke digitale toepassingen te vermelden.
Lees dit eens grondig na.
• Bij “mijn vakken” wordt alle informatie betreffende de lessen gedeeld en kan je daar extra
opdrachten, extra informatie e.d. vinden.
• Wie problemen heeft met Smartschool kan steeds contact opnemen met
onze ICT-coördinator Bob Cooreman: bob.cooreman@vtibrugge.be
• Installeer de Smartschool-app op je telefoon.
Als je een taak moet maken of nog iets moet opzoeken (op het internet) en dat is thuis even niet
mogelijk, dan kan dit ook op school. Contacteer hiervoor de opvoeders.
Let op met het gebruik, maar vooral het misbruik, van sociale media!
Het nemen van foto’s op school, in de klas, op de speelplaats,… is, zonder toestemming van de
directie, niet toegelaten. Het plaatsen van dergelijke foto’s op sociale media is al zeker uit den boze.
De school is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade van tablets, smartphones, … en andere
dure gadgets. Wij raden dan ook aan om die thuis te laten.

12

Het laptopproject
Als school willen we onze leerlingen opleiden tot fiere technisch sterke specialisten met een brede
algemene kennis, klaar voor de toekomst. Daarin worden ICT-competenties steeds belangrijker. De
maatschappij verandert razendsnel en digitale geletterdheid is een noodzaak geworden om niet
achterop te geraken. Daarom breiden we het laptopproject verder uit en zullen alle leerlingen vanaf
volgend schooljaar over een laptop beschikken, ongeacht hun opleiding.
Door het gebruik van de laptop in de klas voor algemene en technische vakken:
• zijn de vernieuwde leerplannen makkelijker uit te voeren;
• is een hedendaags leertraject eenvoudiger te volgen;
• leren onze leerlingen omgaan met digitale informatie;
• kunnen ze op hun eigen tempo werken;
• wordt leren op afstand eenvoudiger;
• wordt de communicatie met het thuisfront makkelijker.
We stellen een tweetal toestellen voor dat kan gekocht of gehuurd worden via www.signpost.be
waarvan we voorzien dat het op de eerste schooldag geleverd zal worden. Meer info over het toestel
voor volgend schooljaar geven we mee bij inschrijving.
Wie niet wenst in te gaan op het aanbod kan voor een eigen toestel zorgen dat voldoet aan een
aantal minimale voorwaarden die in onze laptopbrochure (www.vtibrugge.be) terug te vinden zijn.
Wie kiest voor een grafische toekomst en inschrijft in Grafische Technieken, Multimedia of
Crossmedia neemt best contact op met de heer Staessen via grafisch@vtibrugge.be omdat de
digitale wereld in deze sector heel snel verandert.
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Werkkledij, turnkledij, gereedschappen en beschermingsmiddelen
Werkkledij, turnkledij, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden via een
webshop besteld. Details van de bestelprocedure volgen na inschrijving.

Boeken
Boeken, cursussen en werkschriften worden via www.studieshop.be besteld.
Details van de bestelprocedure volgen na inschrijving.

Bijdrage in de schoolkosten
Bij aanvang van het schooljaar wordt aan elke leerling een bijdrage in de schoolonkosten gevraagd
van e 30. (Smartschool, methodische oefeningen...)
In de loop van het 2de en 3de trimester wordt aan iedereen een aanvullend bedrag aangerekend
voor methodische oefeningen. Deze bedragen variëren per graad en afdeling en worden opgenomen
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.

Lockers
Op school zijn er lockers ter beschikking om boeken, laptop, werkkledij e.d. in op te bergen.
Huurprijs lockers: e 15/schooljaar.
Vraag zo spoedig mogelijk een locker aan op het leerlingensecretariaat.

Na inschrijving
Na inschrijving bezorgen wij u graag in de loop van de maand juni:
• Schikkingen eerste schooldag
• Bestelinformatie voor schoolboeken
• Bestelinformatie voor een laptop
• Bestelinformatie voor kledij, gereedschap en PBM’s
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Wat te doen wanneer je…
• één schooldag afwezig bent: bij terugkeer bezorg je een door je ouders ingevuld briefje. Dit
kan slechts 4 keer per jaar. Er zijn strookjes voorzien achteraan deze bundel.
• langer dan drie schooldagen afwezig bent geweest: bij een afwezigheid langer dan drie
schooldagen, is een doktersattest vereist.
• ziek bent op de sportdag of niet mee kan op schooluitstap: voor deze activiteiten is bij
afwezigheid een doktersattest vereist.
• ziek bent tijdens de examens: ook hier is steeds een doktersattest vereist.
• na ziekte terug op school komt: taken, die tijdens je afwezigheid moesten ingediend
worden, zo snel mogelijk indienen. Als je toetsen gemist hebt, vraag je zelf aan je leerkracht
wanneer je die gemiste toetsen kan inhalen.
• Na een korte afwezigheid ben je zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste
leerstof. Per klas zullen er leerlingen zijn die één of meerdere vakken bijhouden voor zieke
leerlingen. Vraag hen, wanneer je terug op school bent, alle info.
• Bij een langdurige afwezigheid zorgen wij als school dat je de gemiste leerstof krijgt. De
leerkracht stuurt dit digitaal naar je door of wij zorgen voor kopieën.
• Wanneer je vragen hebt over de gemiste leerstof kan je bij een medeleerling of de
vakleerkracht terecht.
• te laat bent: ben je te laat opgestaan of is er een onvoorzien oponthoud (file,
treinvertraging,…), gelieve dan in de mate van het mogelijke de opvoeder hier van op de hoogte
te brengen: telefonisch of via een smartschoolbericht.
Bij aankomst op school, moet je je eerst aanmelden bij de opvoedster alvorens je naar de klas
gaat.
We vragen om elke afwezigheid voor 8.25 u. te melden!
Zie de contactgegevens op pagina 4.
• om een andere reden (huwelijksfeest, religieuze feestdag, doktersafspraak,…) niet
op school kan zijn: gelieve dit vooraf, schriftelijk, aan te vragen aan je opvoeder. De toelating
wordt uiteindelijk gegeven door de Campusdirecteur.
• op school ziek wordt: wanneer je je niet goed voelt tijdens de schooluren, aarzel dan niet om
dit te melden aan je opvoeder. Zij zal kijken of je, in samenspraak met je ouder(s), naar huis kan.
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Bereikbaarheid Campus Vaartdijkstraat
• De Campus Vaartdijkstraat ligt op wandelafstand van het station van Brugge, gelegen langs
het kanaal, in de Vaartdijkstraat. De perfecte ligging en dus vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer. Lijn 20 en 21 hebben een halte aan de Brugs Kerkhofstraat en van daaruit kan je het
kanaal oversteken via de voetgangers- en fietsersbrug. Deze halte ligt het dichtst bij de campus.
• De school ligt langs één van de belangrijkste fietsassen van Brugge en is dus vlot bereikbaar.
Een ruime overdekte fietsstalling met groendak maakt met de fiets naar school komen nog
aantrekkelijker.
• Tip: Geef in uw GPS, Vaartdijkstraat 5 in, in plaats van 3.

Brugge

Campus Zandstraat

Station

Campus Vaartdijkstraat
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