
 

 

 

 
 

  

Beste ouders en leerlingen 
 
De maand december staat in het teken van evaluatie: de examen- en toetsenperiode staat voor 
de deur, gevolgd door de begeleidende klassenraden en op 21 december een leerling- en 
oudercontact.  
 
Leerlingcontact. In het kader van breed en toekomstgericht evalueren zijn we van mening dat 
een individueel gesprek tussen klassenleraar en leerling een uitgelezen kans biedt om samen 
naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? Hoe kunnen we er 
in de toekomst samen aan werken? Het antwoord op deze vragen geeft inzicht in het leerproces 
van uw zoon/dochter. 
 
Dit leerlingcontact kadert ook binnen ons zorgbeleid. Dit persoonlijk contact is volgens ons geen 
overbodige luxe. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak leidt tot betere doorstroom- en 
slaagpercentages en mindere vroegtijdige schooluitval. Een leerlingcontact gaat namelijk verder 
dan een bespreking van de rapportcijfers en attitudes. Het is uiteindelijk de bedoeling de leerling 
beter te leren kennen en hem/haar te begeleiden in het bereiken van zijn/haar dromen. 
 
Concreet betekent dit dat uw zoon/dochter op vrijdagvoormiddag 21 december een afspraak zal 
krijgen met de klassenleraar. Het tijdstip wordt genoteerd in de agenda zodat u perfect op de 
hoogte bent. Uw zoon/dochter krijgt het rapport overhandigd. Resultaten en attitudes worden 
besproken. Uw zoon/dochter krijgt de kans om zich voor te bereiden op het gesprek a.d.h.v. het 
document dat u in bijlage vindt. Hij/zij geeft zichzelf een score op welbevinden op school, respect 
en beleefdheid t.a.v. leerkrachten en medeleerlingen, orde, stiptheid en studiehouding. Eventuele 
afspraken, noden en voornemens voor het volgende trimester worden genoteerd en opgevolgd 
door de klassenleraar. 
 
Oudercontact. Na afloop van het gesprek krijgt uw zoon/dochter het rapport mee. In de 
namiddag krijgen de ouders uiteraard de kans om van 15.30 tot 19.00 uur met de klassenleraar 
en/of vakleerkrachten te spreken op het oudercontact. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
Met de invoering van het leerlingcontact willen het toch even het belang van het oudercontact 
benadrukken. Communicatie met de ouders blijven we als een belangrijke pijler in de begeleiding 
van de leerling zien.  
 
Energiedrank en jongeren. In het kader van ons gezondheidsbeleid willen wij u graag berichten 
omtrent het gebruik van deze dranken. Energiedranken onder de jongeren zijn tegenwoordig een 
echte hype, maar de meeste jongeren zien de gevaren niet van deze dranken. Er wordt 
geadviseerd voor jongeren onder de 13 jaar om geen energiedrank te drinken. Uit onderzoek 
blijkt dat de zogenaamde energieboost vaak gepaard gaat met negatieve gevolgen zoals 
hyperactiviteit, slaapproblemen, het instorten na een energieboost, rusteloosheid, duizeligheid, 
hartkloppingen enz. Mogen wij u, ouders, daarom vragen om uw zoon/dochter het advies te 
geven om geen energiedranken mee te brengen naar school?  
 
Fusie 1 januari 2019. Mogen we vragen dat u, in geval uw adres verandert, ons dat zo snel 
mogelijk doorgeeft, in het belang van de verdere communicatie?  
 

  Wij wensen alle leerlingen veel inzet en doorzettingsvermogen toe tijdens de examen- of 
  toetsenperiode en nadien een deugddoende kerstvakantie! 
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 AGENDA VAN DE MAAND DECEMBER 2018 
 
 Maandag 03.12   Start sperperiode examenperiode 
 Dinsdag 04.12   Medisch onderzoek voor 1B1 (vm) 
 Woensdag 05.12   Begin examenperiode voor 5IW en 6IW. Studieverlof in de namiddag vanaf 
        04.12 
 Donderdag 06.12   Begin examenperiode voor 3BHK, 3EE, 3EM, 4BHK, 4EE, 4EM, 6EE en 6EM 

en 6BHK. Studieverlof in de namiddag vanaf 06.12 
 Vrijdag 07.12   Begin examenperiode voor 2BHT, 2IW, 2ME, 3IW, 5AT, 5BT, 5EIT, 5BHK, 5EE 

en 5EM. Studieverlof in de namiddag vanaf 06.12 
        Medisch onderzoek voor 1IW (vm) 
 Maandag 10.12   Begin examenperiode voor 3ET, 3MT, 4ET, 4MT, 4IW, 6AT, 6BT, 6EIT. 

Studieverlof in de namiddag vanaf 10.12  
        Medisch onderzoek voor 1B3 (vm) 
 Dinsdag 11.12   Begin examenperiode voor 1A, 1IW, 3BT, 4BT, 5BWM, 7BAE. Studieverlof in 

de namiddag vanaf 10.12 
 Woensdag 12.12  Begin examenperiode voor 5BA, 5BH, 5BRB, 6BA, 6BH, 6BRB, 6BWM,  
       7BRB, 7BCW en 7BIH. Studieverlof in de namiddag vanaf 13.12 
 Donderdag 13.12  Begin examenperiode voor 7SB. Studieverlof in de namiddag vanaf 13.12 
 Vrijdag 14.12  Medisch onderzoek voor 3BH (vm)         
 Maandag 17.12  Laatste examendag. Leerlingen zijn vrij in de namiddag. Opvang wordt  
       voorzien voor ingeschreven leerlingen. 
       Klassenraden volgens rooster 
 Dinsdag 18.12  Klassenraden volgens rooster 
 Woensdag 19.12  Klassenraden volgens rooster 
       Strafstudie 3 (vm) 
 Donderdag 20.12  Klassenraden volgens rooster 
 Vrijdag 21.12  Leerlingcontact volgens afspraak (zie boven) 
       Oudercontact (van 15.30 tot 19 uur) 
 Maandag 07.01  Hervatting van de lessen 
 

Tijdens de kerstvakantie is de school open op  donderdag 27 december (14-17 uur) en op vrijdag 4 
januari (9-12 uur). 
 

 

Tijdens het oudercontact van 21 december kan u genieten van een lekker stuk taart 
en koffie. De opbrengst gaat naar ‘Back on track’, het fonds van tienkamper Thomas 
Van der Plaetsen. Samen met AZ Maria Middelares, waar Thomas werd behandeld 
en opgevolgd voor teelbalkanker, richtte hij zijn fonds ‘Back on track’ op. Het fonds 
dient om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken door in te zetten op 
bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere 
initiatieven met als doel de zware behandeling waar mogelijk te verlichten. In tijden 
van besparingen binnen de gezondheidszorg, creëert dit fonds ruimte om de 
kankerpatiënten in het ziekenhuis blijvend te ondersteunen. Meer info vindt u op 
www.thomasvdp.com 

 
Zet het nieuwe jaar, samen met familie en vrienden, goed in en noteer 17 februari 

2019 alvast in uw agenda voor ons jaarlijks eetfestijn, dit jaar georganiseerd door 

het team opvoeders en leerlingenbegeleiders. Heel graag tot dan! Voor al uw vragen 

kan u terecht via eetfestijn@vtideinze.be 

 

 

http://www.thomasvdp.com/
mailto:eetfestijn@vtideinze.be

