
 

 

 

 
 

  

Geachte ouders 
Beste leerling 
 
De dagen in november worden steeds korter en stilaan is het zowel ’s morgens als ’s avonds van levensbelang om gezien te worden 
in het verkeer.  Zowel voetgangers als fietsers blijven in deze komende donkere periode zwakke weggebruikers die zichzelf beter 
kunnen beschermen door zich zichtbaar(der) te maken in het verkeer met lichtweerkaatsende elementen op kleding, boekentas of 
fiets, met het dragen van een reflecterende armband, een fluohesje, extra flikkerende lichtjes, … Het is in je eigen (levens)belang dat 
je fiets- of bromfietsmateriaal in orde is! 
 
Vanzelfsprekend is verkeersopvoeding op onze school méér dan dat. In samenwerking met de politie van Deinze-Zulte richten wij 
een aantal activiteiten in, die we even op een rijtje zetten: 
 

- Verkeersles over de fietser in het verkeer voor 1ste jaren op donderdag 9 november 
- Rotary-beurs i.v.m. verkeersveiligheid voor 6de jaren op maandag 5 februari 
- Verkeerskennistest i.v.m. de fiets voor 1ste jaren op woensdag 31 januari 
- Verkeerskennistest i.v.m. de bromfiets voor 3de jaren op maandag 5 en dinsdag 6 maart 
- Verkeerskennistest i.v.m. de auto voor 5de jaren op dinsdag 17 april en donderdag 19 april 

 
Daarnaast nemen wij als school ook de nodige voorzorgen m.b.t. veiligheid wanneer onze leerlingen in het verkeer terecht komen, 
bv. in de lessen L.O., op sportdagen, studie-uitstappen, e.d. Ook de theoretische rijlessen en het theoretisch rijexamen voor de 6de 
jaren en een fietsencontrole op school kadert in onze visie op verkeersopvoeding op school. 
 
De drukte van eind oktober, met het eerste partieel cijfer en de klassenraden, ligt achter ons. Het eerste rapport is besproken; een 
cijfer dat nog doordrongen is van meer of minder herhalingsleerstof.  Het tweede rapport voor TSO en derde graad BSO komt begin 
december en luidt reeds de examenperiode in. Voor de 1ste en 2de graad BSO wordt de grote toetsenperiode van december 
opgenomen in het tweede partieel cijfer. “Leren” staat dus de komende weken centraal. Dit vraagt van de leerling inzet en 
doorzettingsvermogen.  Een goede studiemethode is hierbij niet onbelangrijk. 
 
1. Onze school helpt leerlingen stappen te zetten. In het 1ste jaar wordt in het vak Talentontwikkeling veel aandacht besteed aan 

het ‘leren leren’, een methode die ook nog in de volgende jaren vakgebonden verder wordt ontwikkeld.  
Hoe verwerkt de leerling zijn leerstof?  Hoe, wanneer en waarom maakt hij een goede samenvatting? Hoe en in welke mate 
memoriseert hij zijn leerstof? Gebruikt hij voldoende zintuigen bij het instuderen; lezen (zien), hardop lezen (horen), schrijven, 
samenvatten, schetsen (inzicht brengen, aanvoelen). Hoe controleert hij zichzelf? 
Beste leerling, wees kritisch voor jezelf. 

2. De leerlingen verschillen van elkaar. De school houdt rekening met de persoonlijke mogelijkheden en ingesteldheid van zijn 
leerlingen. Geregeld worden de leerlingen getoetst of zij de aangeboden kennis en vaardigheden hebben verwerkt. Een eerste 
resultaat van deze overhoringen heeft u reeds in handen gekregen. 

 Wat was goed, wat was minder goed en wat was slecht? Wat leren wij uit deze cijfers en beoordelingen? Hoe zullen wij dit 
bijsturen zodat een volgende beoordeling even goede of betere cijfers worden behaald? 
Beste leerling, beoordeel je eigen resultaten en pas je studie aan.  

3. Het secretariaat maakt het examenrooster op. Het zal zoals gewoonlijk worden voorgelegd aan  leerkrachten en leerlingen.  
De eerste klassen zullen reeds rond 7 december met de examens beginnen. Het definitieve rooster zal tijdig worden 
vrijgegeven. Vanaf dat ogenblik is het de hoogste tijd voor het opmaken van een studieplan, het nakijken van de notities op 
correctheid en volledigheid, het afwerken van bijzondere taken een opdrachten.  
De leerlingen van de eerste en tweede graad BSO krijgen evenzeer tijdig een overzicht van grotere overhoringen (summatieve 
toetsen) die in de maand december binnen het lessenrooster zelf worden afgewerkt. 
Beste leerling, bereid je ernstig voor door je vooropgesteld studieplan te respecteren. Bedenk dat bij de  
verwerking van de leerstof het structureren en het herhalen van groot belang zijn.  

 
Wij wensen ieder afzonderlijk goede moed, een grote dosis doorzettingsvermogen en voldoende zelfvertrouwen in eigen kunnen.  
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AGENDA VAN DE MAAND NOVEMBER 2017 

 
Maandag 06-11  Doorlichting onderwijsinspectie (t.e.m. 10-11) 
Dinsdag 07-11                            Gebedsdienst overledenen voor 4ET, 4BH, 3MT, 3EE en 7BAE  
Donderdag 9-11                         Verkeersles ‘Fietsers in het verkeer’ voor alle 1ste jaren 
Vrijdag 10-11  Vergadering Leerlingenraad 
Maandag 13-11  Infoles rond verder studeren voor 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK (CLB) 
Dinsdag 14-11  Infoles ‘Blozen toegestaan’ rond seksualiteit en anticonceptie voor 5EM, 5EE en 5IW  
   (Kraamkaravaan) 
   Infoles Mondibuild voor 6BWM en 6BA 
Woensdag 15-11  Theoretische rijles voor ingeschreven leerlingen (1) 
   Uitgave Profiel 4 
   Infoles ‘Blozen toegestaan’ rond seksualiteit en anticonceptie voor 5AT, 5EIT en 5BT  
   (Kraamkaravaan) 
Donderdag 16-11  Infoles Mondibuild voor 6BH en 6BRB 
   Week van de Franse film (Studioscoop) voor 6TSO 
Vrijdag 17-11  Opleiding ‘Betonherstellingen’ voor 7BRB (Sika) 
Maandag 20-11  Opleiding ‘HEV-11’ voor 6AT (ook op 21-11) 
Dinsdag 21-11  Medisch onderzoek voor 1B2 
Woensdag 22-11  Theoretische rijles voor ingeschreven leerlingen (2) 
Donderdag 23-11  Bedrijfsbezoek Deba voor 6EM, 6EE, 6EIT en 6IW 
Vrijdag 24-11  Inleefdag BuSO school Ten Dries (Landegem) voor 5IW, 6EE en 6IW 
Zondag 26-11  Sinterklaasfeest Volti 
Dinsdag 28-11                            Theoretisch rijexamen voor ingeschreven leerlingen (vm) 
Woensdag 29-11                        Strafstudie 2 
Donderdag 30-11                       Boostersessie voor 1A1 (vm) (Rode Neuzen UGent) 
                                 


