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Geachte ouder(s)
Beste leerling
Het nieuwe schooljaar is één maand oud. Het onthaal van nieuwe leerlingen en hun ouders kende
ondanks de coronamaatregelen 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 anderen verloopt dit proces iets moeizamer. We hebben hiervoor begrip. Voor vele
leerlingen betekende 1 september immers een nieuwe start na zes maanden zonder of weinig
contactonderwijs. Dit betekende zes maanden geen structuur, geen regelmaat, het zich niet moeten
houden aan klasafspraken, geen regelmatig automatiseren en evalueren van leerstof, … Ook voor
leerkrachten was de start niet evident. Zij waren heel enthousiast om weer ‘normaal’ te kunnen starten
maar troffen een klasgroep met een heel diverse beginsituatie. Niet alle leerinhouden bleken verworven.
Ze moesten even gas terugnemen en staat opmaken. En dat hebben ze gedaan. Samen hebben we één
maand schoolleven geëvalueerd en een nieuwe start genomen. De school neemt hier haar
verantwoordelijkheid en stuurt in de mate van het mogelijke bij met voorzorgsmaatregelen, uit noodzaak
ook soms met ordemaatregelen.
Onze schoolgemeenschap telt dit jaar 675 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 opgestart. U vindt het overzicht in de loop van de eerste week van
oktober 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. De
vakleerkracht kan uw zoon/dochter ook verwijzen naar het 9de lesuur op donderdag om daar onder toezicht
remediëringsoefeningen te maken of een toets in te halen. Ook dit vindt u terug op het overzicht. Tot onze
grote spijt kunnen we dit jaar geen middagactiviteiten organiseren wegens corona. We hebben de
middagpauze dan ook korter gemaakt (één lesuur) zodat de leerlingen gespreid hun middagmaal kunnen
nemen en er voldoende ruimte is in de eetzaal om dit veilig te doen. De leerlingen kunnen wel terecht in de
middagstudie of in de bibliotheek.
Deze maand staat ook in het teken van de eerste stages in de 6de en 7de jaren BSO en Technieken. De leerlingen
werden vorig jaar in de klas voorbereid a.d.h.v. een sociaal-vaardigheidsspel dat moet zorgen voor een vlotte
start en weerbaarheid op de werkvloer.
Vrijdag 23 oktober is De Dag van de Jeugdbeweging. Leerlingen die dat wensen, komen die dag in uniform
naar school.
Mogen wij tot slot vragen om erop toe te zien dat uw zoon/dochter elke dag een mondmasker en een
reserve meebrengt naar school. Van zodra de coronamaatregelen wijzigen, brengen we u uiteraard
meteen op de hoogte.
Op de keerzijde vindt u de kalender van de maand oktober, een opvallend korte kalender omdat alle
extra-muros activiteiten tot aan de kerstvakantie opgeschort zijn ten gevolge van het coronavirus.

Vrijdag 02-10
Maandag 05-10
Dinsdag 06-10
Zondag 18-10
Maandag 19-10
Dinsdag 20-10
Woensdag 21-10
Vrijdag 23-10
Zaterdag 31-10

Inenting tegen HPV-virus voor alle 1ste jaren
Facultatieve vrije dag
Opleiding ‘Veilig werken op hoogte module 2’ voor 5BT en 5BRB
PC1 voor alle leerlingen
Start stage voor 6BSO, 7BSO en 6 Technieken
Klassenraden (leerlingen vrij)
Klassenraden (namiddag)
Dag van de jeugdbeweging
Herfstvakantie t.e.m. zondag 08-11

