
 

 

13 februari 2017  
 

Beste leerlingen 
Beste ouders 

  
Onze school zal ook dit schooljaar meedoen aan het Kampioenschap voor kappers en 
kappersscholen op maandag 8 mei 2017. De wedstrijd gaat door in Paleis 3 in Brussels 
Expo. 
We bieden de leerlingen de mogelijkheid mee te doen met deze wedstrijd. Het meedoen aan 
de wedstrijd is een absolute weerwaarde voor de leerlingen. Uiteraard voor het bereiken van 
bepaalde competenties maar ook om in een niet schoolse omgeving met werk- en 
prestatiedruk om te kunnen gaan. Opdoen van inspiratie bij andere deelnemende leerlingen 
is eveneens een leerproces (mooi meegenomen). 
 
Omdat het inschrijvingsgeld op voorhand dient betaald te worden, vragen we om 
bijgevoegde pagina tegen uiterlijk vrijdag 17 februari 2017 ingevuld aan mevrouw Meyhi te 
bezorgen. 
 
Het meedoen aan de wedstrijd (intekenen via bijlage) betekent een engagementsverklaring 
om effectief aan de wedstrijd deel te nemen, en tevens ook om voldoende voorbereid aan de 
wedstrijd te starten. Ons haarzorgteam zal hiervoor ondersteuning bieden in de lessen. 
Neem als leerling zelf initiatief om leerkrachten aan te spreken voor deze ondersteuning.  
 
De afdeling haarzorg voorziet per ingeschreven leerling in een tegemoetkoming van de 
inschrijvingskosten voor één proef (onderdeel).  
Voor de leerlingen van het 4de en 5de jaar haarzorg bedraagt deze tussenkomst € 55 per 
deelnemende leerling. Leerlingen van het 4de jaar hebben de vrije keuze om al dan niet mee 
te doen aan de wedstrijd. Leerlingen van het 5de jaar zijn verplicht om minstens aan één 
proef mee te doen. Leerlingen van het 4de en het 5de jaar dienen het oefenhoofd voor de 
proef bekostigd door de school na de wedstrijd terug aan de school te bezorgen. De 
leerlingen zijn vrij om in te tekenen voor meerdere proeven (wedstrijdonderdelen) maar deze 
dienen door de leerlingen zelf bekostigd te worden. 
 
Voor het 6de en het 7de jaar bedraagt de tussenkomst € 25 per deelnemende leerling. 
Leerlingen van het 6de en 7de jaar zijn verplicht aan één proef mee te doen. De vakgroep 
heeft ook beslist dat zij maar aan één proef kunnen deelnemen. 
 
Annulering van de inschrijving kan niet meer na intekenen. De school komt enkel tussen in 
de kosten indien de leerling een doktersbriefje kan voorleggen voor de afwezigheid op de 
dag van de wedstrijd.  
De kosten gedragen door de school, zullen aan de leerling worden doorgerekend indien de 
leerling op de dag van de wedstrijd ongewettigd afwezig is of niet deelneemt aan de vooraf 
ingeschreven proef/proeven. 
 
Enkel leerlingen die effectief deelnemen aan de wedstrijd (kan ook als model voor een 
andere leerling) kunnen mee naar de wedstrijd gaan. De afdeling haarzorg zal een bus 
inlassen voor de deelnemende leerlingen en hun modellen. Tegen 15 maart 2017 dienen de 
deelnemende leerlingen aan mevrouw Meyhi de namen door te geven van hun modellen. De 
school zal voor het voorziene busvervoer zelf een deel bijdragen in de vervoerskosten. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Team haarzorg 

 
 
S. Dekocker   T. Proesmans        Haarzorgteam 
Directeur    Directeur      
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Aankruisen wat van toepassing is (één mogelijkheid aankruisen): 

 

Mogelijkheden voor de leerlingen van het 4de en het 5de jaar haarzorg: Step-In 

□ Niet deelneemt aan de wedstrijd (enkel mogelijk voor leerlingen 4HZ) 

□ Leerling 4de of 5de jaar deelname Step-In proef “Herenkapsel Streetfashion”: 

inschrijving proef € 0 + bijdrage bus 

□ Leerling 4de of 5de jaar deelname Step-In proef “Dameskapsel Streetfashion”: 

inschrijving proef € 0 + bijdrage bus 

□ Leerling 4de of 5de jaar deelname 2 proeven: Step-In proef “Herenkapsel Streetfashion” 

+ “Dameskapsel Streetfashion”: € 55 + bijdrage bus 

 

 

Mogelijkheden voor de leerlingen 6de en 7de jaar haarzorg/haarstilist: Youngsters 

Overzicht van de proeven: 

 PROEF A - Streetfashion Heren op model 

 PROEF B - Streetfashion Dames op model 

 PROEF C – Galakapsel 

 

□ Leerling 6de of 7de jaar deelname Youngsters PROEF A - Streetfashion Heren op 

model: € 0 + bijdrage bus 

□ Leerling 6de of 7de jaar harzorg deelname Youngsters PROEF B - Streetfashion Dames 

op model: € 0 + bijdrage bus 

□ Leerling 6de of 7de jaar deelname Youngsters PROEF C – Galakapsel: € 0 + bijdrage 

bus 

 

 
 
Ik, ……………………………………………………………………………………………………….. 

vader/moeder/voogd van ………………………………………………… uit klas: ………………. 

 

ben akkoord met bovenstaande gegevens en bevestig kennis genomen te hebben van de 

informatie op het bijhorende begeleidende schrijven van 13 februari 2017. 

 

Datum en handtekening   …………………………………………………………….. 


