
 

Beste ouder(s) 

Beste leerling 

Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van een welverdiende vakantie.  
Wij zijn intussen volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar en hebben een programma 
uitgewerkt voor de eerste dagen waarbij de nadruk ligt op kennismaking en teambuilding. 
 
Wij kijken er alvast ontzettend naar uit! 
 
Donderdag 1 september  
 

- 1ste jaar:   08.20 – 10.05 u.    onthaal vanaf 08.00 u. 

- 2de jaar/ Topsport: 09.15 – 11.10 u.   onthaal vanaf 09.00 u. 

- 3de jaar:   10.20 – 12.00 u.  

- 4de jaar:   11.10 – 12.50 u. 

- 5de jaar:   12.00 – 13.40 u. 

- 6de/7de jaar:  12.50 – 14.30 u. 

- 6 LOS (GWP Spanje): 14.30 – 15.20 u. 

 
Alle leerlingen worden de eerste schooldag onthaald op de speelplaats. 
De kleine speelplaats (aan de straatkant) is voor de 1ste graad.  
De achtergelegen grote speelplaats is voor de 2de en 3de graad.  
 
Jullie melden je eerst aan, aan één van de onthaaltafels. Na het vernemen van je klas word je doorverwezen naar je 
klastitularis. 
 
Tijdens de eerste schooldag maken jullie gedurende 2 lesuren kennis met je klastitularis en je klasgenoten. Daarna 
mag je naar huis zoals aangegeven. 
 
Wat meebrengen? 

- Boekentas en schrijfgerief. 
 
 
 
  



 

Vrijdag 2 september  
Op vrijdag 2 september hebben we voor alle leerlingen een teambuildingsdag/klasdag gepland .  
 
We houden vast aan de regel ‘samen uit samen thuis’. De bussen wachten niet, zorg dus dat je zeker tijdig op 
school aanwezig bent. 
Na het eerste belsignaal verzamelen alle leerlingen op de speelplaats bij hun klasmarkering. Van hieruit vertrekken 
de leerlingen samen met de begeleidende leerkracht(en). 
 
Geblesseerde leerlingen gaan mee met hun klasgroep op teambuilding. Zij kunnen een alternatieve opdracht 
krijgen. 
Indien er niet kan deelgenomen worden aan de wandelingen, dan moet dit vooraf gemeld worden.  
Geef op voorhand ook door aan de leerkracht/monitor indien er omwille van medische redenen bepaalde 
activiteiten niet haalbaar zijn.  
De kosten worden verrekend via de schoolrekening.  
 

1ste jaar 
Kennismaking in en rond de schoolcampus 
 

● Vertrek op school: 08.25 u. 
● Terug op school: 15.20 u. 

 

Wat meebrengen ? 
- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank voor de hele dag. 
- Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden.  
- Zonnecrème, pet, … 
- Neem geen waardevolle spullen mee. 
- Schrijfgerief. 
- Voor de leerlingen van de eerste graad werd een onthaalfiche & app ontwikkeld om te gebruiken tijdens de 

inloopdagen. Hiervoor hebben ze een opgeladen en goedwerkende GSM nodig. 
 
 
  



 

2de jaar: 
Wandeling naar de kinderboerderij 
 

● Vertrek op school: 08.25 u. 
● Terug op school: 15.20 u. 

 

Wat meebrengen ? 
- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank voor de hele dag. 
- Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden.  
- Zonnecrème, pet, … 
- 5€ voor een drankje (optioneel). 
- Wandelschoenen of stevige stapschoenen.  
- Neem geen waardevolle spullen mee. 
- Voor de leerlingen van de eerste graad werd een onthaalfiche & app ontwikkeld om te gebruiken tijdens de 

inloopdagen. Hiervoor hebben ze een opgeladen en goedwerkende GSM nodig. 
 
3de jaar 
Aquapark, wakeboarden, suppen en wandelen @ Terhills Cablepark 
 

● Vertrek aan de school: 08.25 u. 

In groep vertrekken de klassen via het Kapermolenpark richting parking van de oude voetbalvelden Hasselt VV 
(naast Japanse tuin). Daar stappen we op de aangeduide bussen. 

Er mag niets gegeten of gedronken worden op de bus. 

 
● Terug op school: ±16.00 u. 

Bij aankomst mogen de leerlingen onmiddellijk naar huis. Er wordt geen opvang voorzien. 
 
Wat meebrengen ? 

- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank voor de hele dag. 
- Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden.  
- Zonnecrème. 
- Zwem- en douchegerief. 
- 5€ voor een drankje (optioneel). 
- Wandelschoenen of stevige stapschoenen.  
- Neem geen waardevolle spullen mee. 

 
  



 

4de jaar 
Wandeling in en rond Hasselt 
De leerlingen maken per klasgroep één van de prachtige wandelingen rond Hasselt (Bokrijk, de Platwijers, 
Stokrooie of De Maten). 
De leerlingen worden per klas ingedeeld en wandelen samen met een begeleidende leerkracht. 
 

● Vertrek op school: 08.25 u. 
● Terug op school: 15.20 u. 

 
Wat meebrengen ? 

- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank voor de hele dag (laat geen afval achter tijdens de 
wandeling). 

- Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden.  
- Zonnecrème. 
- Wandelschoenen of stevige stapschoenen, reservesokken. 
- Neem geen waardevolle spullen mee. 
- Een goed opgeladen GSM om de wandeling eventueel via GPS te volgen. 

 
5de jaar 
Natuurwandeling La Roche-en-Ardenne 
  

● Vertrek op school: 08:25 u. 

In groep vertrekken de klassen richting de Koning Boudewijnlaan. Ter hoogte van het Stedelijk Zwembad 
Kapermolen stappen we op de aangeduide bussen. Er mag niet gegeten of gedronken worden op de bus. 
De leerlingen worden per klas ingedeeld en wandelen samen met de begeleidinde leerkracht. 
  

● Terug op school: ±18.00 u. 
Bij aankomst mogen de leerlingen onmiddellijk huiswaarts keren. Er wordt geen opvang voorzien. 

 
Wat meebrengen?  

- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank. Tijdens de wandeling is er geen mogelijkheid om eten of 
drank te kopen. 

- Aangepaste kledij: d.w.z. sportieve outfit, waterdichte wandelschoenen, regenkledij.  Draag geen 
waardevolle kledij en schoenen. Denk wel aan een reservebroek, reservekousen en schoenen, een 
handdoekje, zonnecrème,… De reservekledij blijft afzonderlijk verpakt tijdens de wandeling in de bus en 
kan bij aankomst gebruikt worden om de vuile en natte wandelkledij te vervangen. Met vuile kledij mag je 
niet op de bus! 

- Neem zeker geen waardevolle voorwerpen mee zoals juwelen, etc., deze heb je in de natuur niet nodig. 



 

 
▪ Laat geen afval achter in de bossen en eerbiedig alles wat je op je tocht door de natuur tegenkomt. 
▪ Blijf gedurende de volledige wandeling in groep samen met je groepsverantwoordelijke. 
▪ Zorg dat je de wandelkaart steeds gebruikt zoals het moet; respecteer het kaartmateriaal en kom ten 

laatste om 15u15 op het eindpunt aan. 
▪ Vergeet zeker niet: je goed humeur en je sportiviteit!!! 

 
6de en 7de jaar 
6LOS   Connectera wandeling en Aquapark @Terhills Cablepark 
6SPW  Klimpark, sport en waterspelen indien het weer het toelaat @ Warredal Neeroeteren 
7SFB  Klimpark, sport en waterspelen indien het weer het toelaat @ Warredal Neeroeteren 
 

● Vertrek aan de school: 8.25 u. 

6LOS 

In groep vertrekken de 6LOS-klassen via het Kapermolenpark richting parking van de oude voetbalvelden HasseltVV 
(naast Japanse tuin).  Daar stappen we op de aangeduide bussen. 

6SPW/7SFB 

Voor deze leerlingen vertrekken de bussen op de Kiss and Ride zone van onze school. 
Op de bussen mag er niet gegeten of gedronken worden. 

 
● Terug op school: ±16:00u 

Bij aankomst mogen de leerlingen onmiddellijk naar huis. Er wordt geen opvang voorzien. 

 
Wat meebrengen ? 

- Een rugzak voorzien van voldoende eten en drank voor de hele dag. 
- Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden.  
- Zonnecrème. 
- Zwem- en douchegerief (bij mooi weer worden er waterspelen voorzien) 
- Reservekledij (leerlingen 6SPW en 7SFB). 
- 5€ voor een drankje (optioneel). 
- Wandelschoenen of stevige stapschoenen.  

!Belangrijk voor 6LOS: draag je wandelschoenen die je zal meenemen naar Spanje. Zo zijn deze al 
ingewandeld en kunnen de leerkrachten je nog advies geven indien nodig.  

- Neem geen waardevolle spullen mee. 
  



 

Maandag 5 september 
Op maandag 5 september starten de lessen voor alle leerlingen vanaf het 2de jaar volgens het voorlopige rooster 
dat ze tijdens de eerste schooldag zullen ontvangen.  
De leerlingen van het 1ste jaar hebben nog een extra inloopdag. De invulling hiervan ontvangen de leerlingen tijdens 
de eerste schooldag. 
 
Infoavonden voor nieuwe ouders  
1ste graad        dinsdag 6 september    om 19.00 u.   Sporthal 
2de en 3de graad    donderdag 8 september   om 19.00 u.   Sporthal  
 
Op dinsdag 6 of donderdag 8 september ontvangen we met heel veel plezier alle nieuwe ouders om 19.00 u. in de 
sporthal van onze school. Hierover ontvangen jullie nog verdere communicatie.  
 
Infoavond GWP 4de jaar 
Omwille van de hele coronapandemie is de meerdaagse 'Mission Me' voor onze derdejaars niet kunnen doorgaan 
en werd deze verplaatst naar september 2022.  
 
Daar een team maar zo sterk is als elk individueel lid van het team hebben wij er als school voor gekozen om samen 
met Stijn Swijns (Kamp Waes) op deze fantastische teambuilding te gaan. De leerlingen van het 4de jaar gaan op 3-
daagse in de week van 12 september 2022 en 19 september 2022. 
Tijdens deze geheime missie gaan de leerlingen aan de slag met belangrijke waarden die zorgen voor groei: groeien 
als persoon, groeien als teamlid en groeien als team.  
 
Dit is een verplichte schoolactiviteit waar een GWP-rapport (geïntegreerde werkperiode) aan gekoppeld is.  
Bij niet-deelname wordt er een alternatief programma gevolgd.  
De kostprijs all-in bedraagt 250€ en wordt verrekend via de schoolrekening.  
Bij betalingsproblemen is gespreide betaling mogelijk. Gelieve hiervoor contact op te nemen met 
diandra.lamorgese@sportschoolhasselt.be  
 
Wat kunnen we nu al delen met jullie: vervoer, overnachtingsplaats, maaltijden, activiteiten, ... zijn geregeld met 
Mission Me. Diep in de bossen van de Ardennen zullen jullie een basecamp opzetten waar jullie back to basics 
gaan....  
 
Voorlopige planning 
12 t.e.m. 14 september  4 SPORT A+B 
14 t.e.m. 16 september  4 SPORT C+D 
19 t.e.m. 21 september  4 SPORTWETENSCHAPPEN A+B 
21 t.e.m. 23 september  4 SPORTWETENSCHAPPEN C+D 
 

mailto:diandra.lamorgese@sportschoolhasselt.be


 

Het infomoment zal op dinsdag 6 september online plaatsvinden om 18.00 u.  
Klik hier om naar de Teamsvergadering te gaan.  
 
Infoavond GWP 6de jaar lichamelijke opvoeding en sport 
De leerlingen van 6LOS trekken van 10 t.e.m. 17 september voor een avontuurlijke en sportieve GWP richting de 
Spaanse Pyreneeën. Vorig schooljaar werd alle info hieromtrent al gegeven. Toch geven we nog een laatste online 
infomoment op dinsdag 6 september om 19.00 u.  
Klik hier om naar de Teamsvergadering te gaan. 
 
De schooluren 

 
De school start in de ochtend om 8.25 u. We verwachten de leerlingen om 8.20 uur (belsignaal) op school. Op 
woensdag eindigt de school om 11.55 u. of 12.45 u., de andere dagen eindigt de school om 15.20 u. of 16.10 u.                                

De praktische schoolorganisatie van een schooldag in onze school kan wisselend zijn. De roosters worden opgesteld 
in functie van de beschikbare sportfaciliteiten in de school alsook bij onze externe partners. Omwille van dit flexibel 
inzetten van onze sportaccommodatie en eetzaal kan de dagindeling doorheen de week varie ̈ren. Begin september 
krijgt elke leerling een persoonlijk lessenrooster.  

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ2MGY4MTUtODc5NC00YzA5LWExNDItYjA1YWI1MGJjOTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d1a6f3a-0363-4781-838c-9a15e63840e3%22%2c%22Oid%22%3a%22f0b9d198-e43b-4c79-80bb-d0dcb0c80ba1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzliMmYwNzAtYjhkNi00ODg1LWI2MjItOTgwZjFiMGQ3ZmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d1a6f3a-0363-4781-838c-9a15e63840e3%22%2c%22Oid%22%3a%22f0b9d198-e43b-4c79-80bb-d0dcb0c80ba1%22%7d


 

Middagpauze  
Het eerste, tweede en derde jaar luncht op school. De leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar 
kunnen, mits akkoord van de ouders, de school ’s middags verlaten, op voorwaarde dat zij tijdig terug op school 
zijn. Deze toelating wordt ingetrokken indien de leerling regelmatig te laat op school aankomt.  
 
De ouders van de leerlingen van het vijfde en zesde jaar gaven deze toestemming al via het 
(her)inschrijvingsdocument.  
Voor de leerlingen van het vierde jaar is dit nieuw. Op 1 september ontvangen deze leerlingen een formulier en 
brengen dit ingevuld en ondertekend binnen op maandag 5 september. De leerlingen mogen enkel na afgifte van 
dit document de school ’s middags verlaten.  
Leerlingen die geen toestemming krijgen van de ouders blijven in onze refter eten.  
 
Vanaf maandag 5 september kan je elke dag broodjes, slaatjes en soep bestellen via ‘Het Lunchatelier’. Deze link 
zal vanaf 4 september beschikbaar zijn op smartschool.  
Voor een warme maaltijd kan je in ons naastgelegen internaat de Mix terecht. Hiervoor dienen de leerlingen eerst 
een oplaadbare kaart aan te vragen via ons leerlingensecretariaat. Dit kan enkele dagen duren. Tot dan dienen de 
leerlingen dus zelf een lunchpakket te voorzien. De waarborg van de kaart is 5€ en moet bij aanvraag direct worden 
afgegeven.  
Leerlingen die op internaat zitten, gaan ‘s middags warm eten op het internaat.  

Avondstudie  
Op maandag, dinsdag en donderdag kan je na de lesuren tot 17.00 u. in de avondstudie terecht om te studeren. 
Ook tijdens de examenperiode kan je elke dag tot 16.00 u. op school blijven om te studeren.  
De avondstudie start op maandag 5 september. Inschrijven kan via deze link. 
Opgelet!  Als u uw zoon/dochter inschrijft voor één of meerdere dagen worden zij hier ook altijd verwacht.  

Studiecoach 
Op dinsdag en donderdag kan je bij de studiecoach terecht. Dit gaat door tijdens het 9de lesuur van 15.20 tot 16.00 
u. en start op dinsdag 6 september. Inschrijven kan via deze link. 
 
Lesrooster  
De leerlingen ontvangen de eerste schooldag een voorlopig uurrooster via smartschool. Dit kan nog wijzigen. Het 
definitieve rooster gaat in op 3 oktober. Dit is een afspraak met onze collegascholen op de expertencampus.. 

Frigofiche  
In bijlage vinden jullie een handige frigofiche met daarop alle belangrijke data. Deze ontvangen de leerlingen ook 
op 1 september.  

https://forms.gle/rkgC5yufmqKSUY2E9
https://forms.gle/rkgC5yufmqKSUY2E9


 

Afwezigheden  
Ook in bijlage vinden jullie een handig stappenplan omtrent de afwezigheden terug. Dit ontvangen de leerlingen 
samen met de bijhorende strookjes op 1 september. 
 
Lockers 
Leerlingen vanaf de 2de graad zijn in de mogelijkheid om een locker te huren. Deze worden in de loop van de eerste 
schoolweek toegekend.  
 

- Ieder schooljaar bij aanvang worden nieuwe lockers toegewezen. Leerlingen bepalen niet zelf welke locker 
ze gebruiken en wachten tot de dag van toewijzing.  

- Iedereen dient een eigen slot te voorzien. Het volledige beheer van de sloten, sleuteltjes, codes en staat 
van de locker valt onder verantwoordelijkheid van de leerling/ouders.  
Bv afmeting hangbeugel : H 19 x B 20 x Ø 6 mm 

- De school/politie kan de locker ten alle tijde controleren indien nodig. 
- Bij verlies van sleutels, of code kan het slot afgeslepen worden door onze onderhoudsmedewerker en dient 

de leerling een nieuw slot te voorzien tegen de volgende dag. 
- De school is niet verantwoordelijk voor diefstal. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het goed 

afsluiten van hun locker. 
- Aan het einde van het schooljaar wordt de locker in een zuivere, onbeschadigde staat achtergelaten.  Bij 

vandalisme zal een extra kost aangerekend worden. 
- Om hygiënische redenen is het verboden om drank/voeding, gebruikte sportkledij en schoenen langdurig te 

bewaren in de lockers. 
- Lockers worden gebruikt om te wisselen tussen sport en theorie. Het is niet de bedoeling om na elke 

leswissel naar de locker te gaan. 
- Lockers blijven in geen geval open staan.  
- Leerlingen moeten zelf de verantwoordelijkheid en discipline hebben om in orde te zijn.  

 
Skateboards, steps, fietsen en motorvoertuigen 

- Skateboards worden bij aanvang van de lesdag op het secretariaat ingeleverd.  Deze kunnen na het laatste 
lesuur terug worden opgehaald. 

- Het is verboden om tijdens de schooluren te skateboarden of te steppen op onze speelplaats. 
- Electrische steps en GSM’s mogen niet op school opgeladen worden.  
- Het is de verantwoordelijkheid van de leerlingen om hun fiets, step, bromfiets,… goed af te sluiten tegen 

diefstal. Wij hebben momenteel nog geen fietsenstalling op onze open campus. 
- De leerlingen van keuzesport wielrennen kunnen hun fiets in het daarvoor voorziene kot opbergen. De fiets 

moet steeds gesloten worden alsook de deur. 
  



 

Onthaalmap 
Alle leerlingen ontvangen de eerste schooldag een map met allerlei documenten.  
Gelieve alles grondig door te nemen, de gevraagde documenten te handtekenen en op maandag 5 september terug 
af te geven aan de klastitularis. 
Wat zit hier zoal in: afwezigheidsbriefjes, frigofiche, een handige magneet, sportreglement, toestemming 
middagpauze, smartschoolaccount, lijst met alle leerkrachten,… 
 
Smartschool  
Smartschool is het digitaal schoolplatform voor leerlingen, ouders en personeelsleden. 
Elke school heeft zijn eigen domeinnaam, voor onze school is dat: https:// sportschoolhasselt.smartschool.be/ 
Smartschool heeft ook een belangrijke functie als elektronische leeromgeving. Dit omvat o.a. digitale 
schoolagenda, taken inleveren, punten inkijken via Skore puntenboek, correspondentie tussen leerlingen, ouders 
en personeelsleden,... 
In de eerste week van het schooljaar krijgt uw zoon/dochter een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook voor de 
ouders wordt er een account aangemaakt zodat u uw kind op de voet kan volgen. 
Ook de schoolagenda is louter digitaal via Smartschool. 
 
Communicatie via smartschool 
Papieren briefwisseling wordt sterk beperkt. Nagenoeg alle communicatie verloopt via Smartschool. 
Op de startpagina van smartschool kan u gestructureerd verschillende linken vinden naar alle eerdere 
communicatie (schoolreglement, brieven, mailing...). 
 
In de map ‘Intradesk’ – ‘leerlingen ouders’ en bij nieuwsberichten kan u alle info terugvinden. Via de 
berichtenmodule kan u de leerkrachten en het leerlingensecretariaat via contacteren.  
Leerlingen kunnen het rooster voor de studie raadplegen op de startpagina of via nieuwsberichten.  
 
GSM 
GSM-gebruik tijdens de lesuren is verboden, tenzij toegelaten door de leerkracht. Alle toestellen worden bij de 
aanvang van de les in de daarvoor voorziene "GSM-hotels" opgeborgen. Alle andere geluidsdragers zijn eveneens 
verboden tijdens de lessen. 
De leerlingen kunnen hun GSM en andere apparatuur tijdens de speeltijden gebruiken op eigen risico. De school 
kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of beschadegingen.  
 
Klaswensen 
De school bepaalt de klasindeling, het is niet mogelijk om na de start van het schooljaar nog klaswissels door te 
voeren. 

https://sportschoolhasselt.smartschool.be/


 

Schoolboeken en benodigdheden 

Voor de aankoop van de schoolwerkboeken en de huur van handboeken werken we samen met de externe firma 

Studieshop. Via een online bestelling kan u als ouder zelf de nodige boeken bestellen vanaf 21 juni. 

De boeken worden thuis geleverd. 

De andere benodigdheden worden tijdens de eerste les met de vakleerkracht besproken. Boeken dienen niet 
gekaft te worden daar het leerwerkboeken zijn en de leerlingen steeds deeltjes dienen mee te nemen. Voor 
sommige vakken wordt het handboek in de klas bewaard.  
Uiteraard alles wel goed voorzien van naam.  
Opgelet! Laat de werkboeken volledig. Op de eerste pagina’s staan altijd de code’s voor het online materiaal. De 
eerste les breng je dus best je boek volledig mee naar school.  
Voor de leerlingen van 1B, 2B en 3B is er geen boekenlijst. Zij ontvangen alles van de leerkacht.  
 

 
www.studieshop.be 

Link is ook te vinden op onze website : sportschoolhasselt.be bij inschrijvingen 

 
Sportbenodigdheden 
Naast de opgelegde sportoutfit van de school voorzie je voor alle klas- en keuzesporten de benodigdheden uit de 
lijst in bijlage, douchegerief, en voldoende water. Iedereen dient steeds in bezit te zijn van propere in- en outdoor 
sportschoenen en specifieke sportschoenen die nodig zijn voor jouw keuzesport.  

 

 
  

Boeken bestellen 

Benodigdheden 

http://www.studieshop.be/
http://www.studieshop.be/
https://sportschoolhasselt.be/wp-content/uploads/2022/07/Benodigdheden-2022.pdf


 

Sportkledij 
Samen met Nicky Vankets hebben wij een gepersonaliseerde kledinglijn ontwikkeld. Dit is een verplicht aan te 
schaffen sportpakket van ± € 150 en wordt besteld via de externe firma SportswearAdvisor. Het pakket bestaat uit: 

● een trainingspak 
● een basisuitrusting klassport 
● een uitrusting keuzesport 

Om je pakket thuis geleverd te krijgen voor 15 september dien je vóór 6 juli je pakket te bestellen. Meer info lees je 
hier. 
 
TIP : bestel 1 maat groter. Zo gaat je sportuniform wat langer mee.   

Deze sportoutft is niet verplicht om dagelijks te dragen. Je bent hier vrij in.  

Enkel tijdens sport dien je deze outfit verplicht te dragen.  

Heb je je outfit nog niet ontvangen? GEEN NOOD. Je zal de levering zo spoedig mogelijk ontvangen. 

 

 
www.sportswearadvisor.be/sportschool-hasselt 

 Link is ook te vinden op onze website: sportschoolhasselt.be bij inschrijvingen 

 

Getuigschrift en gemotiveerde verslagen  
Enkel de leerlingen die instromen vanuit het basisonderwijs moeten zo spoedig mogelijk een kopie van het 
getuigschrift basisonderwijs binnenbrengen op school. Voor alle andere leerlingen vragen wij het dossiertje op bij 
de vorige school. Hiervoor moeten je dus niets ondernemen. Enkel indien er een (gemotiveerd) verslag aanwezig is, 
bezorgt u dit zo spoedig mogelijk aan de school. 

 
Opgesplitste betaling bij echtscheiding 
Ben je uit de echt gescheiden en is er een overeenkomst om de schoolkosten te verdelen onder beide ouders, 
gelieve dan een e-mail te sturen naar boekhouding@sportschoolhasselt.be met een kopie/uittreksel van deze 
overeenkomst met de vraag voor opgedeelde facturatie. Dan kunnen wij dat onmiddellijk correct in ons systeem 
zetten. De eerste schoolfactuur wordt in oktober verstuurd. 

 
  

Naar de sportkledij 

http://www.sportswearadvisor.be/sportschool-hasselt
https://scholengroep16-my.sharepoint.com/personal/freija_vandoorn_sportschoolhasselt_be/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffreija%5Fvandoorn%5Fsportschoolhasselt%5Fbe%2FDocuments%2FDEF%5FUitleg%2Dsportschool%2Dhasselt%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffreija%5Fvandoorn%5Fsportschoolhasselt%5Fbe%2FDocuments&ga=1
http://www.sportswearadvisor.be/sportschool-hasselt
mailto:boekhouding@sportschoolhasselt.be
https://www.sportswearadvisor.be/sportschool-hasselt/


 

Dwars Door Hasselt 
Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij met onze school deel aan de loopwedstrijd ‘Dwars door Hasselt’.  Deze 
wedstrijd zal dit jaar doorgaan op zondag 9 oktober 2022. Als sportschool willen we hier massaal aanwezig zijn en 
rekenen dus ook op jouw inzet.  
 
Info en Inschrijven via deze link.  
De inschrijving moet uiterlijk vrijdag 16 september ingediend zijn. Het deelnamegeld wordt achteraf aangerekend 
via de schoolrekening. 
 

Mocht u nog vragen hebben, kan u steeds bij ons terecht. 

Indien u in de tussentijd voor een andere school zou gekozen hebben, gelieve ons dan zo snel mogelijk te 

verwittigen op het telefoonnummer 011/96.05.96 

 
Sportieve groeten, 
Team Sportschool 

https://forms.gle/ynJy9cQ8da7FABsX7

	Sportbenodigdheden Naast de opgelegde sportoutfit van de school voorzie je voor alle klas- en keuzesporten de benodigdheden uit de lijst in bijlage, douchegerief, en voldoende water. Iedereen dient steeds in bezit te zijn van propere in- en outdoor s...
	Getuigschrift en gemotiveerde verslagen  Enkel de leerlingen die instromen vanuit het basisonderwijs moeten zo spoedig mogelijk een kopie van het getuigschrift basisonderwijs binnenbrengen op school. Voor alle andere leerlingen vragen wij het dossiert...
	Opgesplitste betaling bij echtscheiding Ben je uit de echt gescheiden en is er een overeenkomst om de schoolkosten te verdelen onder beide ouders, gelieve dan een e-mail te sturen naar boekhouding@sportschoolhasselt.be met een kopie/uittreksel van de...

