Bereikbaarheid
Het KTA ligt op een vijftal minuten van het station in Brugge en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het
gebruik van de trein kan ook gebruik gemaakt worden van de bus. De bussen 7 en 17 stoppen vlak voor onze schoolpoort.
Bereken de eenvoudigste route met het openbaar vervoer

Agenda
Mei

Datum

Uur

Dinsdag 1 mei 2018
Donderdag 3 mei 2018
08:25 - 16:35
Vrijdag 4 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018
08:25 - 16:35
Of bekijk onze digitale agenda

Activiteit
Dag van de Arbeid
Interscholencompetitie
Rapport 4
Hemelvaart
Vrije dag
Pinkstermaandag
Sportdag

Dagindeling
Onze lesuren:
08u25 - 09u15
09u15 - 10u05
10u05 - 10u20
10u20 - 11u10
11u10 - 12u00
12u00 - 12u50
12u00 - 13u00
13u00 - 13u50
13u50 - 14u40
14u40 - 14u55
14u55 - 15u45
15u45 - 16u35

1ste lesuur
2de lesuur
Pauze
3de lesuur
4de lesuur
5de lesuur (optioneel)
Middagpauze
6de lesuur
7de lesuur
Pauze
8ste lesuur
9de lesuur

Schoolboeken
De huur - en aankoop van schoolboeken gebeurt in samenwerking met een externe partner. De leermiddelen die je verbruikt,
evenals je persoonlijke beschermingsmiddelen, verbruikt materiaal, turn- en werkkledij, didactische uitstappen,... zullen worden
aangerekend via facturatie. Als school engageren we ons ervoor dat de totale kost per schooljaar nooit het bedrag van de
maximale schoolfactuur zal overstijgen.

Schoolreglement
Wie zich inschrijft in het KTA Brugge, gaat akkoord met ons schoolreglement en ondertekent ook de engagementsverklaring
waarin we 6 wederzijdse engagementen tussen de school en ouders aangaan.
1ste engagement: oudercontact
2de engagement: voldoende aanwezigheid
3de engagement: individuele leerlingbegeleiding
4de engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
5de engagement: schoolbevorderend klimaat
6de engagement: opvolgen Smartschool
Lees hier ons schoolreglement

Schoolonkosten

Alle onkosten worden gefactureerd. Domiciliëring is ook mogelijk.
Alle leerlingen betalen 35 euro voor een basispakket, dat bestaat uit toetsenblokken, abonnement Smartschool,
administratieve kosten en legaal thuisgebruik van Windows 10, Office, en Mc Afee Anti Virus.
In onze refter kunnen de leerlingen dagelijks terecht voor hun middagmaal.
Warme maaltijd (soep en dessert inbegrepen): € 4,50
Sportmaaltijd (Enkel voor sportleerling): € 5,75
Vegetarische schotel: € 4,50
Belegd broodje: € 3,00
Koude schotel of pastaschotel: € 4,50
Soep en dessert: € 1,50
Soep: € 0,80
Dessert: € 0,80
De leerlingen kunnen een kastje huren (€ 10 huur, €10 waarborg).

