
 

 

 
         1 september 2017 

 
 
Rijbewijs op School 
 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
 
Alle secundaire scholen in Vlaanderen krijgen de kans om deel te nemen aan het project ‘Rijbewijs op 
school’. Dit project verloopt in samenwerking met erkende rijscholen, rij-instructeurs en examencentra. 
 
Ook onze school neemt dit schooljaar opnieuw deel aan ‘Rijbewijs op school’. Op deze manier bieden 
wij de leerlingen van het 6e en 7e jaar theorielessen aan, gevolgd door het theoretisch rijexamen 
categorie B. 
 
Via ‘Rijbewijs op School’ word je niet alleen op een professionele manier voorbereid op het theoretisch 
rijexamen, in de lessen wordt ook aandacht besteed aan de principes van verantwoorde en duurzame 
mobiliteit. 
 
De prijs voor deelname aan ‘Rijbewijs op school’ bedraagt 20 euro. Deze kost zal aangerekend worden 
tijdens de gewone facturatie tijdens het schooljaar (factuur oktober). 
 
Na de eerste lesdatum is de inschrijvingslijst definitief. Aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk en het 
inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald. 
 
Om het rijexamen te mogen afleggen, ben je verplicht aanwezig bij alle lessen. Indien je gewettigd 
afwezig bent, geef je je attest de volgende dag af aan de coördinator, mevrouw F. Janssens (kantoor 
A010 – directiegang). 
 
De lessen worden georganiseerd op volgende data: 
 woensdag 27 september 2017; 
 woensdag 4 oktober 2017; 
 woensdag 18 oktober 2017; 
 woensdag 25 oktober 2017. 
 
Het juiste uur word je meegedeeld na inschrijving. Het theoretisch examen vindt plaats op woensdag 8 
november 2017. 
 
Wie kan aan dit project deelnemen? 
 Alle leerlingen van het 6e en 7e jaar en 17 jaar zijn op de dag van het examen (8/11/2017). 
 Beschikken over een Belgische identiteitskaart. 



 

 

Wil je aan dit project deelnemen? Stuur dan ten laatste op maandag 11 september 2017 een mail via 
Smartschool naar mevr. Fanny Janssens. In dit bericht vermeld je: 
 
 naam; 
 voornaam; 
 geslacht; 
 geboortedatum; 
 leerjaar en klas; 
 onderwijstype (ASO/TSO/BSO). 
 
 
Enkel op deze manier is je inschrijving geldig. Inschrijvingen na 11 september 2017 worden niet meer 
aanvaard. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
T. Proesmans   G. Convens   F. Janssens 
Directeur   Adjunct-directeur  Coördinator 

 


