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NIEUWSBRIEF MAART 2018
Geachte ouders
Beste leerlingen
Het einde van het 2de trimester is reeds in zicht, de examens staan voor de deur.
In deze NIEUWSBRIEF enkele belangrijke mededelingen over het schoolleven.
1. Samenwerking met het Sint-Catharinacollege vanaf het schooljaar 2018-19.
Vanaf 1 september 2018 is er een nauw samenwerkingsverband tussen onze school en het
Sint-Catharinacollege. Het geheel krijgt de naam Sint-Catharinacollege en we zullen vier
campussen hebben: campus Collegestraat, campus Boelaerestraat , campus Kleine
Karmelietenstraat en campus Gaffelstraat.
Vanaf volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van het eerste jaar de algemene vakken in
de gebouwen van het Sint-Catharinacollege en komen ze voor de lessen Techniek en
Wetenschappen naar goed uitgebouwde vaklokalen in de campussen van onze school.
Voor de huidige leerlingen verandert er niets. Enkel de naam van de school “Technisch
Instituut Sint-Jozef” verdwijnt en wordt Sint-Catharinacollege.
2. Maandag 5 maart : verlofdag
Op maandag 5 maart is er in Geraardsbergen de “1ste toog” . Op deze dag is er voor alle
scholen in Geraardsbergen een verlofdag, ook in onze school.
3. Het Sint-Jozefsfeest: vrijdagnamiddag 16 maart
Traditiegetrouw vieren we op vrijdag half maart onze patroonheilige van de school.
In de voormiddag gaan de lessen gewoon door!
’s Middags kunnen de leerlingen een hamburger eten (Tequilla), ze geven hun bestelling ’s
ochtends door vóór 8u30!!
In de namiddag worden per graad leuke sportieve activiteiten voorzien.
De leerlingen van de 3de graad TSO (uitg. 5TMT-THT) gaan op studiereis,
er wordt nog een brief meegegeven.
4. Rapport DW4 :
Het rapport DW4 wordt op vrijdag 16 maart met de leerlingen meegegeven.
5. Stages
De leerlingen van 6TSO, 6BSO en 7BSO hebben stage vanaf 19 maart tot 30 maart.
Deze leerlingen hebben geen examens in het 2de trimester.
Na de paasvakantie hebben 6BSO en 7BSO nog een week stage.
Vervolg zie keerzijde
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6. Examenperiode
Hierbij vind je het examenrooster trimester 2.
Het examenrooster wordt ook via smartschool aan alle leerlingen en hun ouders bezorgd.
7. Infoavond op woensdag 28 maart om 19u30
Alle leerlingen en hun ouders die een studiekeuze moeten maken worden hierop
uitgenodigd. (2MEH, BVL, 4BBM, 4TEM): inschrijvingsbrief in bijlage.
8. Regeling donderdag 29 maart
Op donderdag 30 maart zijn er evaluerende klassenraden. Alle leerlingen zijn vrij.
Leerlingen die afwezig waren in de examenperiode krijgen de gelegenheid om de examens
in te halen.
9. Laatste schooldag 2de trimester: vrijdag 30 maart
In de voormiddag: paasviering en uitdeling rapport.
In de namiddag: personeelsvergadering.
Alle leerlingen zijn vrij om 11u55.

Met vriendelijke groeten

Luc Dendooven
directeur

