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9 november 2017 

 

Herfstnieuwsbrief 

 

Beste ouders 

SAMEN leren voor een SUCCESvolle toekomst. Met deze visie zijn we op onze school bewust 
bezig. Geen loze woorden maar een actief streven naar een verbetering van het onderwijs 
op onze school. 

De eerste twee maanden van het schooljaar zijn achter de rug en de rechte lijn naar de 
examenperiode 1 is ingezet. We willen jullie graag informeren over de voorbije en komende 
periode: 

De sterke groei in leerlingenaantallen in onze eerste graad heeft ook voor meer 
activiteit op de speelplaats gezorgd. We hebben voor extra toezicht gezorgd en 
stellen tijdens de middagpauze de stille ruimte open voor leerlingen die in alle rust 
hun middagpauze willen doorbrengen. We hebben ook een refterwissel 
doorgevoerd. De leerlingen van de eerste graad zitten nu in de refter in de M-blok. 
Hier kunnen we hen meer gespreid per klas aan een tafel zetten wat voor meer rust 
zorgt. In de pijplijn zitten een middagcompetitie en spelmiddagen. 

Pesten is een zeer actueel thema. Helaas worden ook wij hiermee geconfronteerd op 
school. Het welbevinden van onze leerlingen staat steeds voorop en pestgedrag op 
school is ontoelaatbaar. We nemen dit probleem serieus en zullen altijd kordaat 
optreden. We zetten in op preventie en herstellend optreden. Indien nodig treden 
we streng sanctionerend op.                                                                                                    
Er zal vanaf volgende week een Smartschoolaccount actief zijn met de naam 
‘Meldingspunt PESTEN’. Leerlingen kunnen op deze manier discreet een bericht 
sturen om hun verhaal te doen. Ook zal er na de kerstvakantie een 
vertrouwenspersoon klaar staan om tijdens de middagpauze een luisterend oor te 
bieden en mee op zoek te gaan naar oplossingen. Mochten hier vragen over zijn kunt 
u altijd terecht bij onze leerlingbegeleiding. Dit is Lies Van Daele voor de eerste graad 
en Elien Rener voor de tweede en de derde graad.  

We bereiden onze leerlingen grondig voor op examenperiode 1. Zo krijgen onze 
leerlingen van elke vakleerkracht een studiebegeleidingsfiche met de te 
kennen/kunnen leerstof. Ook voor ouders is er map op Smartschool (Vakmap ‘Leren 
leren’) waar zij handige tips vinden om hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. 

http://www.campusdevesten.be/
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Bij elk rapport voegen we indien nodig klassenraadfiches toe. Deze fiches bieden hulp 
bij het grondig aanpakken van een tekort. 

Als school blijven we ouderbetrokkenheid stimuleren. Alle communicatie verloopt via 
Smartschool en we willen daarom nogmaals een oproep doen om de co-account te 
gebruiken. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze 
Smartschoolbeheerder. (wim.houtmeyers@campusdevesten.be) 

De nieuwe lockers zijn klaar en kunnen in gebruik genomen worden. We zijn trots dat 
we dit in eigen beheer hebben kunnen doen, met dank aan onze praktijkcollega's en 
leerlingen van het deeltijds onderwijs. Hierdoor kunnen we onze lage huurprijs van 
de voorgaande jaren aanhouden. 

Vanaf november tot de paasvakantie kan er elke middag voor 1 euro soep besteld 
worden.  

De jaarlijkse griezeltocht van onze leerlingen cultuureducatie was een groot succes. 
Check zeker onze Facebookpagina voor leuke foto's. 

Vrijdagvond 17 november is iedereen van harte welkom op onze tapasavond ten 
voordele van de Italiëreis van onze laatstejaars. Inschrijven kan nog t.e.m. 12 
november via Smartschool. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Tom Vandoninck 

Directeur Campus De Vesten 

http://www.campusdevesten.be/

