Wijzigingen schooljaar 2021-2022
1. SCHOOLREKENING
De ouders zullen van september tem juni elke maand een schoolrekening ontvangen (niet
meer trimestrieel).
De totale kostprijs voor het internaat en maaltijden wordt evenredig gespreid over 10
maanden (dus ook in periodes van stage wordt een factuur verstuurd).
De verrekening voor maaltijden die door ziektedagen niet gebruikt werden,
gebeurt enkel voor periodes van minstens vijf opeenvolgende schooldagen en mits
gewettigd document. De verrekening gebeurt met de schoolrekening van december, april of
juni.
2. INTERNAAT
De waarborg van € 400 wordt betaald tegen:
- voor huidige leerlingen: uiterlijk 15 mei
- voor nieuwe leerlingen: uiterlijk 20 augustus.
Op deze manier is er garantie op een kamer op het internaat voor zowel de ouders als de
school. Deze waarborg wordt in mei in mindering gebracht via de schoolrekening.
Ouders waarvan hun kind op internaat verblijft, kunnen het betaalde kostgeld gedeeltelijk in
hun belastingaangifte inbrengen als kosten voor kinderopvang zolang het kind jonger is dan
14 jaar.
Per opvangdag kunnen de ouders een bedrag van 13,00 EUR als kost inbrengen (mogelijk in
2021 13,70 EUR).
Het internaat maakt voor de ouders, die het kostgeld betaald hebben, een fiscaal attest op.
Dit attest wordt eind februari per brief verzonden naar de betrokken ouders.
3. MIDDAGMALEN
In het begin van het schooljaar kiest de leerling om elke dag een warme maaltijd of een
picknick te nemen. Wie dit regime wenst te wijzigen, meldt zich op het einde van het
trimester met zijn/haar leerlingenpas aan op het leerlingensecretariaat.
Als je over de middag kiest voor:
- picknick: neem je deze maaltijd in de voorziene picknickruimte
- warme maaltijd of je bent intern: neem je deze maaltijd in het Fornuis
Een leerling van de hotelafdeling van het 3de tem het 6de jaar die geen intern is:
- heeft 2 verplichte restaurantmaaltijden.
- maakt voor de andere 3 dagen de keuze voor een warme maaltijd of picknick:
- bij kleine dienst: warme maaltijd of picknick te nuttigen in het Fornuis .
- de andere dag(en): warme maaltijd in Fornuis of picknick in voorziene
picknickruimte.

Een leerling van de hotelafdeling van het 7de jaar die geen intern is:
- heeft 2 verplichte degustatiemaaltijden.
- maakt voor de andere 3 dagen de keuze om:
- bij kleine dienst: warme maaltijd of picknick te nuttigen in het Fornuis
- de andere dag(en): de school over de middag te verlaten of een warme
maaltijd in Fornuis of picknick in voorziene picknickruimte.
Een leerling van de grootkeukenafdeling die geen intern is:
- heeft geen verplichte warme maaltijden meer.
- maakt de keuze voor een warme maaltijd of picknick
- bij kleine dienst: warme maaltijd of picknick te nuttigen in het Fornuis
- de andere dag(en): warme maaltijd in Fornuis of picknick in voorziene
picknickruimte
4. PRAKTIJKMATERIAAL
Voor de bakkerijafdeling en slagerijafdeling van het 3de tem het 7de jaar wordt er geen
praktijkmateriaal meer aangekocht door de leerlingen. De school voorziet het nodige
materiaal in de praktijkruimtes.
Uitzondering slagerijafdeling: veiligheidshandschoenen die op maat gemaakt worden.
Voor de hotelafdeling blijft de aankoop van het nodige praktijkmateriaal behouden.
5. SCHOOLUNIFORM
ALLE leerlingen die een pull wensen te dragen, kunnen kiezen tussen volgende modellen:
- blauwe sweater met ronde hals
- blauwe sweater met V-hals
- blauwe hoodie met schoollogo (NIEUW)
Andere pulls zijn niet toegelaten.

