
 

Voorbereiding schooljaar 
 

1. Aankoop : wat waar bestellen ? 
 

Schoolgebonden artikelen : aan te kopen op de schoolmarkt eind augustus (zie data hieronder).  

Op deze dagen wordt ook het bestelde praktijkmateriaal, het schooluniform en eventueel 

praktijkkledij besteld bij Textiel Destrooper afgehaald. 
 

 

 

 

 

 

woensdag 25 augustus van 14.00u tot 16.00u en van 17.00u tot 19.00u 

donderdag 26 augustus van 17.00u tot 19.00u 

vrijdag 27 augustus  van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u 

zaterdag 28 augustus  doorlopend van 09.00u tot 13.00u 
 

Bestelbon in bijlage. Niet opsturen, maar ingevuld meebrengen naar de schoolmarkt. 
 

Schoolboeken en cursussen : online bestellen bij Studieshop 

Vanaf 20 juni wordt de link opengesteld op de website van de school onder ‘Info → Starten op TGP 

→ Boeken’. Dit pakket wordt door Studieshop thuis geleverd. 
 

Praktijkmateriaal (vanaf het 3de jaar): online bestellen bij Delmo 

- voor de hotelafdeling; 

- voor de slagerijafdeling: enkel veiligheidshandschoenen op maat. 

Vanaf 20 juni wordt de link opengesteld op de website van de school onder ‘Info → Starten op TGP 

→ Praktijkmateriaal’. Dit pakket wordt door de leverancier op school geleverd en afgehaald op de 

schoolmarkt. 
 

Schooluniform : verplicht te bestellen bij Textiel Destrooper 

Meer info zie blad ‘Kledij’ en bijhorende bestelbon. Dit pakket wordt door Textiel Destrooper op 

school geleverd en afgehaald op de schoolmarkt 
 

Praktijkkledij:  

- verplicht te bestellen bij Textiel Destrooper: 

● voor de eerste graad; 

● voor hotel ZAAL. 

Meer info zie blad ‘Kledij’ en bijhorende bestelbon. Dit pakket wordt door Textiel Destrooper op 

school geleverd en op de schoolmarkt afgehaald. 

 

- in een winkel voor beroepskledij naar keuze: 

● voor bakkerij, slagerij, voedingstechnieken en grootkeuken; 

● voor hotel KEUKEN. 

Meer info zie blad ‘Kledij’ en bijhorende lijst met winkels. Dit pakket dien je in de betrokken winkel 

zelf aan te kopen en af te halen. 

 

- aan te kopen op de schoolmarkt bv. koksmuts, veiligheidsschoenen, bavetschort,... 

 

Bestelde pakketten zijn verplicht op te halen op een van onderstaande dagen. Zoniet, 

wordt een administratieve kost van 20 euro aangerekend, contant te betalen bij 

afhaling op het leerlingensecretariaat begin schooljaar. 

Dit bedrag gaat integraal naar het Sociaal Fonds. 



 

2. Data pasdagen 2021 
 

Pasdagen op school :  kunnen helaas niet doorgaan wegens de coronamaatregelen 
 

Passen ter plaatse in de winkel na afspraak : online boeken op 

https://www.textieldestrooper.be/brugge/boek-hier-uw-afspraak-om-kledij-te-passen 

Of telefonisch : 050 37 07 29 

 

Textiel Destrooper – Vossensteert 47 – 8310 Assebroek  

Openingsuren :  

 maandag :  14.00u – 18.30u 

 di tot vrij : 10.00u – 12.00u  en 14.00u – 18.30u 

 zaterdag : 10.00u – 12.00u  en 14.00u – 18.00u 

Zondag en maandagvoormiddag gesloten. Jaarlijks verlof : van 15 juli t.e.m. 31 juli 

Gesloten op 15 augustus 2021 

 

3. Data internaat : inrichten kamers 
 

woensdag 25 augustus  doorlopend van 14.00u tot 18.30u 

zaterdag 28 augustus  doorlopend van 09.00u tot 12.30u 
 

Voor de internen is de schoolmarkt ook op deze dagen open. 

 

https://www.textieldestrooper.be/brugge/boek-hier-uw-afspraak-om-kledij-te-passen

