Bereikbaarheid
Het KTA ligt op vijf minuutjes wandelen van het station in Brugge en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Bovendien stoppen de bussen 7, 17, 27 74 zelfs vlak voor onze schoolpoort.
Bereken de eenvoudigste route met het openbaar vervoer

Agenda
Belangrijke data in september
1 september
2 - 4 september
28 september

Eerste schooldag
Inleefdagen eerstejaars
Facultatieve vrije dag

Belangrijke data in oktober
29 oktober

Rapport + oudercontact (17:30 - 20:00)

Of bekijk onze digitale agenda

Smartschool voor ouders
Via onderstaand document kunt u meer informatie terugvinden over het gebruik van Smartschool op onze school.
Mocht u na het doornemen van het document nog vragen hebben, gelieve u dan te richten tot de opvoeder van uw zoon of
dochter of het onthaal van onze school, 050 38 82 88.
Ontdek hier meer over het gebruik van Smartschool.

Schoolboeken
De huur - en aankoop van schoolboeken gebeurt in samenwerking met een externe partner.
De leermiddelen die je verbruikt, evenals je persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikt materiaal, turn- en werkkledij,
didactische uitstappen... zullen worden aangerekend via facturatie.
Schoolboeken bestellen? Klik hier op de handleiding!

Smartschool
In het KTA Brugge bundelen we alle communicatie over uw kind op één online forum. Via Smartschool komt u o.a. alles te
weten over de resultaten, het lesrooster en de taken en toetsen van uw kind.
Smartschool is ook de weg om met de school te communiceren. Als u vragen heeft, kunt u de school (leerkrachten, directie,
leerlingbegeleiding) contacteren. Bij inschrijving krijgt u de nodige info over uw inloggegevens.
Ga naar de kta smartschoolpagina

Schoolonkosten 2020 - 2021
Alle werkelijke verbruikte schoolonkosten worden gefactureerd. Domiciliëring is ook mogelijk.
Alle leerlingen betalen 30 euro voor een basispakket, dat bestaat uit een elektronische leeromgeving, algemene
administratieve kosten...
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 + eventueel 10 euro wanneer het slot van de locker vervangen
moet worden).

Schoolreglement
Wie zich inschrijft in het KTA Brugge, gaat akkoord met ons schoolreglement en ondertekent ook de engagementsverklaring
waarin we zes wederzijdse engagementen tussen de school en ouders aangaan.
Eerste engagement: Oudercontact
Tweede engagement: Voldoende aanwezigheid
Derde engagement: Individuele leerlingbegeleiding
Vierde engagement: Engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Vijfde engagement: Schoolbevorderend klimaat
Zesde engagement: Opvolgen Smartschool
Lees hier ons schoolreglement

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

Eerste lesuur
Tweede lesuur
Pauze
Derde lesuur
Vierde lesuur
Vijfde lesuur (eventueel)
Middagpauze
Zesde lesuur
Zevende lesuur
Pauze
Achtste lesuur
Negende lesuur

Mogelijkheid tot huren van het schoolzwembad
Samen met stad Brugge wenst het KTA Brugge hun zwembad naschools te verhuren aan derden. Het gaat om het 25-meter
zwembad met bijhorende kleedkamers en sanitair.
De school stelt het zwembad ter beschikking voor derden op momenten in de schoolperiode:
Maandag van 17:00 uur tot 23:00 uur
Dinsdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
Woensdag van 16:00 uur tot 23 uur
Donderdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
Vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
Zaterdag van 09:00 uur tot 23:00 uur
Zondag van 09:00 tot 23:00 uur
Tijdens de vakantieperiode stelt de school het zwembad als volgt ter beschikking van derden van 09:00 uur tot 23:00 uur,
behalve de wettelijke feestdagen:
Krokusvakantie
Een week in de paasvakantie
De helft van de grote vakantie
De herfstvakantie
De helft van de Kerstvakantie

Om het zwembad af te huren, moet u zelf een redder voorzien. Bij het afhuren van het zwembad dient u ook een kopie in van
het brevet van de redder. Bij interesse gelieve de heer Frank Dewulf te contacteren, dit kan op volgend nummer:
0474/20.09.40

