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1. Vanaf wanneer kan je inschrijven op TISM?
Inschrijven voor de eerste graad (eerste en tweede leerjaar) is mogelijk vanaf maandag
20 april 2020. Inschrijven voor de tweede en derde graad (derde tot en met zevende
leerjaar) is mogelijk vanaf maandag 18 mei 2020. Beide data zijn wettelijk vastgelegd
door de overheid.

2. Kan je ook nog inschrijven na de start van de zomervakantie?
Ja, dat kan. Op onze website vind je een overzicht van de momenten waarop inschrijven
tijdens de zomervakantie mogelijk is. In principe is dat mogelijk tot einde augustus, maar
we geven er om organisatorische redenen wel de voorkeur aan dat dit zo snel mogelijk na
aanvang van de zomervakantie gebeurt.

3. Is er een inschrijfstop in bepaalde leerjaren/studierichtingen?
Tot en met 25 augustus zal er geen inschrijfstop zijn in bepaalde leerjaren of
studierichtingen. Na deze datum kan het zijn dat we om organisatorische redenen
sommige studierichtingen dichtleggen. Dit zal dan altijd op de website worden
aangekondigd. Om organisatorische redenen vragen we beleefd om tijdig in te schrijven,
liefst vóór aanvang van de zomervakantie op 4 juli.

4. Kunnen we komen inschrijven op school of moet dat online gebeuren?
Omwille van de coronamaatregelen is het (voorlopig?) niet toegestaan om in te schrijven
op school zelf. Daarom hebben we online inschrijven mogelijk gemaakt via een formulier
dat vanaf 20 april beschikbaar is op deze website. Hier kan je als ouder de nodige
gegevens invullen, deze inschrijving is ook gegarandeerd. Later nemen we nog
telefonisch contact op om, als de maatregelen dat toelaten, samen op school deze
gegevens te overlopen en te tekenen voor het aanvaarden van het schoolreglement.

5. Vooraleer in te schrijven willen we toch graag nog bijkomende info over de
studiemogelijkheden binnen jullie school. Kunnen we deze info nog krijgen nu de
coronamaatregelen een gesprek op school niet toestaan?
Een juiste studie- en schoolkeuze is erg belangrijk voor jullie zoon/dochter. Dat proces
nemen we graag serieus en dus willen we zeker op jullie vragen antwoorden. Zolang de
school niet open mag kan u telefonisch contact opnemen met ons vanaf 20 april op
werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur, op woensdag tot 12.00 uur. Kunnen we op dat
moment niet antwoorden omwille van een kleinere bezetting op onze diensten, dan
nemen we later terug contact op om uitgebreid te antwoorden op jullie vragen.

6. We twijfelen nog tussen TISM en een andere school, is het mogelijk om meer
informatie te krijgen over de studiekeuzes die jullie aanbieden?
Uiteraard, we nemen een goede studiekeuze heel serieus. Daarom willen we zeker op
jullie vragen antwoorden. Zolang de school niet open mag kan u telefonisch contact
opnemen met ons vanaf 20 april op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur, op woensdag
tot 12.00 uur. Kunnen we op dat moment niet antwoorden omwille van een kleinere
bezetting op onze diensten, dan nemen we later terug contact op om uitgebreid te
antwoorden op jullie vragen.
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7. Mijn zoon/dochter zit momenteel op een andere school en wil naar TISM komen.
We willen graag weten of dat mogelijk is?
Bij een schoolwissel of verandering van studierichting is een goed advies belangrijk. Jullie
kunnen hiervoor contact opnemen met het CLB (Centrum LeerlingBegeleiding via het
telefoonnummer 089 46 97 30, zij kunnen jullie zeker goed informeren. Jullie kunnen ook
telefonisch contact opnemen met ons vanaf 20 april op werkdagen tussen 08.00 en
16.00 uur, op woensdag tot 12.00 uur. We gaan ons best doen om jullie dan het juiste
advies te geven.

8. De opendeurdag van 10 mei is afgelast omwille van corona. Bestaat er een
mogelijkheid om toch de school te bezoeken?
Ja, dat willen we graag mogelijk maken. Momenteel zijn we wel nog aan het bekijken
hoe we dat gaan organiseren omdat we zo weinig mogelijk lestijd willen verliezen. Als de
scholen nog langer dicht blijven zal het praktisch een hele organisatie zijn om alle nieuwe
leerlingen persoonlijk te ontvangen voor de zomervakantie. We zullen jullie vraag in ieder
geval noteren en laten weten wanneer dit eventueel mogelijk is.

9. Onze zoon/dochter heeft een zorgvraag. De stap naar het secundair onderwijs is
daardoor extra bijzonder voor ons. We willen graag een gesprek met een
zorgleerkracht, is dat nog mogelijk ondanks de coronamaatregelen?
Voor ons moet elke leerling dezelfde kansen krijgen, dat vinden we er belangrijk.
Daarom hechten we groot belang aan een persoonlijk gesprek met leerlingen en ouders
met een zorgvraag. U mag hiervoor telefonisch contact opnemen en vragen naar onze
leerlingbegeleiders mevr. Verween of m. Creemers . Mochten de maatregelen verlengd
worden dan organiseren we deze gesprekken via een online verbinding. We hebben
ondertussen een ruime ervaring kunnen opbouwen in dit soort van online overleg.
Mochten de maatregelen versoepelen dan geven we uiteraard de voorkeur aan een
persoonlijk gesprek.

10. Onze zoon/dochter heeft recht op ondersteuning. Hoe nemen we dat op indien
we online inschrijven?
In principe zal dit verlopen zoals altijd. Het is sowieso al goed om dit aan te geven op het
online inschrijfdocument. Na inschrijving zal er contact worden opgenomen en brengen
we de aanvraag in orde.

11. We zijn nog niet zeker of onze zoon/dochter zijn getuigschrift zal behalen van het
lager onderwijs. Toch willen we al inschrijven, is dat mogelijk?
Dat kan, je schrijft online in en geeft de voorkeurstudiekeuze in. Het is dan wel erg
belangrijk om in juni onmiddellijk contact op te nemen indien het getuigschrift tegen
verwachting in toch wel/niet is behaald. Mocht jullie zoon/dochter starten in een
verkeerde studierichting dan is dat onwettig en zal dit nadien toch moeten rechtgezet
worden.

12. Indien we online inschrijven, hoe gaat het dan verder in zijn werk om volgend jaar
te kunnen starten?
We nemen altijd nog contact op met jullie om de gegevens te overlopen. Als de
inschrijving definitief is krijgen jullie een brief met alle gegevens over de start van het
schooljaar. Hierin staan vooral praktische gegevens om op 1 september 2020 te kunnen
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starten. Voor de nieuwe leerlingen van de eerste graad voorzien we op 31 augustus een
onthaalavond, samen met de ouders. Zo lopen jullie niet verloren op de eerste schooldag
en kunnen jullie al kennismaken met jullie nieuwe klas en klasleraar. Ook voor de nieuwe
leerlingen van de andere jaren voorzien we een onthaalmoment op 1 september, jullie
zoon/dochter mag rekenen op een fijne ontvangst die dag.

13. Hoe zit het met de handboeken wanneer we online inschrijven?
Voor onze handboeken werken we samen met een externe firma: Iddink. Na inschrijven
ontvangen jullie een inlogcode voor hun website en kunnen jullie zelf de handboeken
online bestellen. De boeken worden dan voor aanvang van het schooljaar aan huis
afgeleverd.

14. In het vierde jaar hebben leerlingen een laptop nodig van school. Moeten we die
ook online bestellen?
Het klopt dat leerlingen die inschrijven in ons vierde leerjaar een laptop nodig hebben van
school. Na de inschrijving zal u hierover de nodige info ontvangen. Voor deze laptop
werken we ook samen met een externe firma: Signpost. Ook hier zal u een code
ontvangen om deze laptop online te bestellen. De laptop wordt aan het einde van de
vakantie of aan het begin van het schooljaar afgehaald op school.

15. Jullie hebben een vraag maar ze komt niet voor in deze lijst?
Geen probleem. Jullie mogen voor elke vraag contact opnemen met ons. Dat kan
telefonisch via het nummer 089 46 11 63 vanaf 20 april op werkdagen tussen 08.00 en
16.00 uur, op woensdag tot 12.00 uur. Of via mail op info@tismbree.eu . Wij zullen ons
best doen om uitgebreid te antwoorden op al jullie vragen.
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