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Westmalle, 1 september 2020 
 
 

 
 
Geachte ouders 
 
Wij bieden op school de mogelijkheid aan om avondstudie te volgen. We starten op maandag 
14 september 2020. Hieronder vindt u het avondstudiereglement. 
 
1. Werkwijze 
 

• Wij beschouwen de avondstudie als een vorm van bijkomende studiegelegenheid. Wie zich 
inschrijft, engageert zich dan ook die tijd als studietijd te gebruiken. Indien er herhaalde klachten 
van de toezichters zijn, kan de deelname aan de avondstudie stopgezet worden.   

• Inschrijvingen gelden voor een volledig schooljaar. Er is avondstudie op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. De avondstudie vier dagen per week volgen kost € 32,00 per trimester. U kan 
echter ook aangeven dat u uw zoon of dochter enkel wenst in te schrijven op telkens één bepaalde 
dag van de week. Zo kost één dag per week gedurende een trimester dus € 8,00.   
Men kan in de loop van het jaar nog aansluiten. Sluit men aan na de allerheiligenvakantie, 
krokusvakantie of 15 mei, dan rekenen we € 4,00 per dag aan voor het lopende trimester. 
Afwezigheden leiden niet tot prijsvermindering. Wenst men het volgen van de avondstudie stop te 
zetten, moet men zich expliciet uitschrijven. 

• Zoals elke studie verloopt de avondstudie in volledige stilte vanaf het binnenkomen in het 
studielokaal tot het belsignaal. 

• Werken op een pc is mogelijk, maar daarover moet de leerling duidelijke afspraken maken met de 
toezichter.  

• Voor alle praktische vragen kan men terecht bij de toezichter. 
 
2. Duur van de studie: van 15.55 tot 16.55 uur  
 

• Voor de goede orde kunnen we niet toestaan dat leerlingen de studie verlaten om een vroegere bus 
te nemen. 

• Enkel om een ernstige reden, die schriftelijk door de ouders geformuleerd is, mag een leerling 
vroeger het studielokaal verlaten. 

 
3. Afwezigheid 
 

• Er is avondstudie op alle volledige lesdagen, behalve op de avond vóór een vakantie.  

• Wanneer een leerling een buitenschoolse activiteit heeft en niet om 15.45 uur terug op school is, 
moet hij of zij die dag geen avondstudie volgen. 

• Als een leerling afwezig is, wordt er, louter ter kennisname, een bericht gestuurd via mail.  
 
Geïnteresseerden geven dit aan via smartschool ten laatste op donderdag 3 september. Het 
inschrijvingsgeld wordt per trimester verrekend via de onkostennota.   
 
Met vriendelijke groeten 
 
de directie 


