
 

 

 

 
 

 

Geachte ouder(s) 
Beste leerling  
 
Het nieuwe schooljaar is één maand oud. Het onthaal van nieuwe leerlingen en hun ouders kende 
een vlot verloop.  Het is een belangrijk moment waar de school veel aandacht aan besteedt.  
Jongeren zoeken hun plaats in een nieuwe groep.  De meesten vinden vrij snel hun weg. Bij 
enkelen verloopt dit proces iets moeizamer. De school neemt hier zijn verantwoordelijkheid en 
stuurt in de mate van het mogelijke bij met voorzorgsmaatregelen, uit noodzaak ook soms met 
strafmaatregelen.  
 
In het kader van “alles kan beter” willen wij bij deze een oproep doen tot alle betrokkenen en in het 
bijzonder tot alle leerlingen.  Onze schoolgemeenschap telt dit jaar 674 leerlingen en bijna 120 
personeelsleden. Deze leefgemeenschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen;  vertrouwen 
tussen leerlingen en leerkrachten, vertrouwen tussen leerlingen en leerlingen, vertrouwen tussen 
ouders en school. Wij willen dit vertrouwen waarmaken en bewaken door samen zorg te dragen voor 
elkaar. Dit “zorg dragen voor” uit zich in vele kleine dingen van iedere dag: vriendelijk zijn tegen elkaar, 
elkaar graag helpen, elkaars  kleine gebreken verdragen, elkaar aanmoedigen in het goede, respect 
hebben voor elkaars bezit,… 
 
Graag vestigen we nog even uw aandacht op het feit dat de schooltoelage voor dit schooljaar kan 
aangevraagd worden tot 1 juni 2017 (zie afzonderlijke mail die u daaromtrent ontvangt). 
 
Tot slot, naar aanleiding van de boeiende, ludieke voorstelling ‘Ikandani’ die plaatsvond in zaal 
‘Rekkelinge’ op vrijdag 23 september jl. (en waarover we u begin deze maand berichtten) geven 
we u bij het begin van dit schooljaar graag 12 manieren mee om faalangst en stress te vermijden. 
 

Kinderen hebben het recht om fouten te maken. Daar leren ze net het meeste uit. En zo 
vermijd je faalangst. Dat zeggen auteur Marc De Bel en kinderpsychiater Lieve Swinnen in 
het boek ‘Faalplezier’. 

 
 
12 Tips 
 
Doen: 

1. Niet twijfelen. Onder druk van overbezorgde ouders durven kinderen dingen niet te doen. 
Dat is jammer voor hun zelfvertrouwen. Door af en toe op hun bek te gaan, leren ze net het 
meest. 

2. Je kind zichzelf laten worden. Je kind motiveren is goed, maar verplicht het niet te 
worden wat het niet wil. Laat het groeien in zijn eigen tempo, en af en toe lekker slordig 
zijn, op zijn eigen plekje. 

3. Toekijken vanop afstand. Wees er altijd voor je kind wanneer het je nodig heeft, geef het 
al je liefde, luister en moedig positief gedrag aan. 

4. Het goede voorbeeld tonen. Kinderen luisteren zelden echt naar wat je ze vertelt, maar 
kijken des te meer naar wat je doet. 

5. Je kind geruststellen. Angst zorgt immers voor stress. Zeg dat bang zijn normaal is, dat je 
ook wel eens bang bent, en dat het zich daar niet voor hoeft te schamen. 

6. De regels die je samen hebt opgesteld consequent toepassen. Warme, maar duidelijke 
en veilige grenzen zijn nodig. En dat je kind die af en toe overschrijdt, is normaal. Daaruit 
leert het. 
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Niet doen: 
1. Altijd en overal perfectie willen. Dat geldt ook voor jou als ouder. Voor je kind is het 

waardevol te ervaren dat supermama of –papa ook niet altijd alles kan. 
2. Je kind vergelijken met anderen. Elk kind is uniek. 
3. Je kind tegen alles willen beschermen. Je kind moet zelf zijn weg zoeken. Laat het 

fouten maken, en met plezier. Het is als een voetbalwedstrijd: je kind staat op het veld, jij 
staat langs de zijlijn te supporteren (zonder te bulderen). 

4. Liegen tegen je kind. Dan kan je ook eisen dat het eerlijk is tegen jou. Ook dingen 
verdoezelen of verzwijgen is een vorm van liegen. Wees open. Dan zal je kind spontaner 
vertellen wat het echt heeft meegemaakt. 

5. Je eigen angsten doorgeven aan je kind. Wanneer jij de buitenwereld als bedreigend 
ervaart, is de kans groot dat je kind dat gevoel overneemt. 

6. Toegeven om je kind niet te frustreren. Op die manier went je kind aan het verkeerde 
idee dat het altijd zijn zin krijgt en niet moet luisteren. Niemand houdt van een verwend 
nest. 

 
Bron: Klasse (Leen Leemans) 
 
 
AGENDA VAN DE MAAND OKTOBER 2016 
 
Zondag 02-10  Open Bedrijvendag. STEM-stand VTI in Deba Nevele 
Maandag 03-10  Facultatieve vrije dag 
Dinsdag 04-10  Schoolcross voor alle leerjaren 
   Opzet interieurbeurs Biënnale Kortrijk door 6BRB (ook op 5 en 6 okt) 
Woensdag 05-10  Dag van de leerkracht   
Donderdag 06-10 Bevraging tevredenheid in de overgang van basisonderwijs naar  
   Secundair onderwijs (Ideaal) voor 1A en 1B (ook op 7 okt) 
Dinsdag 11-10  Infoavond ‘Kinderrechten uit de kinderschoenen’ met Dr. Bruno  
   Vanobbergen (kinderrechtencommissaris) in Leiepaart Campus Sint  
   Hendrik (organisatie ouderraden Leiepoortscholen en VTI) 
Zondag 16-10  Partieel Cijfer 1 voor TSO en BSO 
Maandag 17-10  Begin stage voor 6BSO, 7BSO, 6 Technieken en 7SB 
Woensdag 19-10  Klassenraden (namiddag)  
Donderdag 20-10 Klassenraden (leerlingen vrij) 
   Strafstudie 1 
Vrijdag 21-10  Dag van de Jeugdbeweging 

Uitstap Pairi Daiza voor 1B 
Toneel ‘Roken, onzin en andere kankers’ voor 2de jaren in zaal  
Rekkelinge 

Maandag 24-10  Medisch onderzoek voor 1B1 
Dinsdag 25-10  Workshop ‘Productie van voedingsmiddelen: geen klein bier’ voor 6IW  
     i.k.v. de wetenschapsweek 
Donderdag 27-10 Oudercontact voor ouders van leerlingen 1ste graad + nieuwe leerlingen 
       + op uitnodiging 
Vrijdag 28-10  Einde stage 
Zaterdag 29-10  Herfstvakantie t.e.m. zondag 06-11 
 

Deze maandkalender ontvangt u ook per mail. Gelieve steeds uw ongewenste mail of spam-
box na te zien. U ontvangt de volgende maandkalender enkel per mail. Indien u hem niet 
ontvangt, gelieve contact op te nemen met llnvervoer@vtideinze.be. 


