
 
 
 
 
 
 
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 ordemaatregelen.  
 
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 631 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, respect voor omwonenden, … 
 
Intussen zijn ook de remediëringslessen en middagactiviteiten opgestart. U vindt het overzicht eerstdaags 
terug in de agenda van uw zoon/dochter. Leerlingen kunnen door de vakleerkracht verwezen worden naar een 
remediëringsles maar kunnen ook op eigen initiatief langsgaan met een vraag. In dat geval kan u in het 
remediëringsrooster vooraan de agenda nagaan wanneer en tot hoe lang zij daar geweest zijn. 
 
Deze maand staat ook in het teken van de eerste stages in de 6de en 7de jaren BSO en Technieken. De leerlingen 
worden in de klas voorbereid a.d.h.v. een sociaal-vaardigheidsspel dat moet zorgen voor een vlotte start en 
weerbaarheid op de werkvloer. Aan het spel is een taak verbonden die meetelt in de evaluatie van de 
stageperiode. Dit SOVA-spel wordt georganiseerd en begeleid door medewerkers van expertisenetwerk 
ENTer4. 
 
Vrijdag 18 oktober is De Dag van de Jeugdbeweging. Leerlingen die dat wensen, komen die dag in uniform 
naar school. Vaak organiseren jeugdbewegingen ‘voor’schoolse activiteiten (bv. ontbijt). Onze leerlingen 
kunnen daar uiteraard aan deelnemen maar wij vragen hen om stipt op tijd op school te zijn (8.21 uur). 
 
 
AGENDA VAN DE MAAND OKTOBER 2019 
 
Dinsdag 01-10  SOVA-spel (voorbereiding stage) voor 6BA i.s.m. ENTer4 (zie boven) 
Woensdag 02-10 SOVA-spel voor 7BIH 
Donderdag 03-10 SOVA-spel voor 6BH en 6EIT 
Vrijdag 04-10  SOVA-spel voor 7BRB  
Zaterdag 05-10  Dag van de leerkracht 
Zondag 06-10  Openbedrijvendag 
Maandag 07-10  Vrijaf 
Dinsdag 08-10  Schoolcross voor alle leerlingen 
   Bedrijfsbezoek Rittal/ePLAN en Niko vooe 6EE, 6EM en 6EIT 
   SOVA-spel voor 6BWM en 6BRB 
Woensdag 09-10 Bibliotheekintroductie voor 1STEMA3 
Donderdag 10-10 Bibliotheekintroductie voor 1STEMA2 
   SOVA-spel voor 6BT 
Vrijdag 11-10  BIS-beurs voor 5BHK en 6BHK (namiddag) 
   SOVA-spel voor 6AT en 7BAE 
Zondag 13-10  Partieel Cijfer 1 voor TSO en BSO 
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Maandag 14-10  Begin stage voor 6BSO, 7BSO en 6 Technieken (tot 25-10) 
   Opleiding ‘Veilig werken op hoogte’ voor 5BT 
Dinsdag 15-10  Vrijaf voor leerlingen (klassenraden) 
   Infoavond ‘Opgroeien als hoogsensitief persoon’ (Linda T’Kindt) voor ouders en 

leerkrachten op Leiepoort Campus Sint Hendrik (ouderraad Leiepoort en VTI) 
Woensdag 16-10 Klassenraden (namiddag)  
   Strafstudie 
Donderdag 17-10 Musical ’40-45’ voor alle 3de en 4de jaren en 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK 
Vrijdag 18-10  Dag van de Jeugdbeweging 
   Medisch onderzoek voor 3BB 
Maandag 21-10  Project ‘De Uitdaging’ voor 5BRB, 5BA, 5BT, 5IW en 5BWM (tot 23-10) 
   Start stageperiode studenten Arteveldehogeschool 
Woensdag 23-10 Project ‘De Uitdaging’ voor 5EM, 5BHK, 5EIT, 5AT, 5BH en 5EE (tot 25-10)  
Donderdag 24-10 Oudercontact voor ouders van leerlingen 1ste graad + nieuwe leerlingen 
       + op uitnodiging 
Vrijdag 25-10  Project studiekeuze Columbus voor 6IW 
Zaterdag 27-10  Herfstvakantie t.e.m. zondag 03-11 
 

Deze maandkalender ontvangt u enkel 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 llnsec@vtideinze.be. 

 


