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21 december 2017 

 

Winternieuwsbrief 

 

 

Beste ouders 

SAMEN leren voor een SUCCESvolle toekomst. Campus De Vesten staat voor kwaliteitsvol 
onderwijs.  

Een jaar geleden kregen we een uitermate positief advies van de Vlaamse 
onderwijsinspectie. Een duidelijke blijk van vertrouwen in de hoge kwaliteit van onze 
schoolwerking. 

Vorige week kregen we de bevestiging dat we op Europees vlak erkend worden als STEM-
school. European Schoolnet is dé referentie voor onderwijs in heel Europa. Geen loze titel, 
maar een erkenning van jaren hard werk, een duidelijke visie en een juiste benadering van 
de combinatie Science, Technology, Engineering, Maths. 

Sinds dit jaar zijn we voor de vreemde talen gestart met permanente evaluatie. Deze 
overstap ging gepaard met voorafgaande wetenschappelijke studies en de overtuiging dat 
dit een stap vooruit is. Talen leer je immers beter als je er permanent mee bezig bent. De 
eerste grote proefperiode laten we eindelijk achter ons. We geven jullie nog graag enkele 
weetjes mee.  

- We trachten als school zo transparant en duidelijk mogelijk te communiceren met de 
ouders. Via Smartschool kan je de jaarkalender, digitale agenda en de map "communicatie 
ouders" raadplegen en blijf je op de hoogte over alle praktische en pedagogische afspraken.  

 - Op Smartschool hebben we het Meldingspunt  Pesten geïnstalleerd. Leerlingen kunnen 
hier snel en discreet bezorgdheden kwijt. Gelukkig hebben we nog niet veel meldingen 
gekregen. Er mag echter op gerekend worden dat we steeds elke melding  serieus nemen. 
Pesten blijft een moeilijke problematiek. We gaan deze als school niet uit de weg en blijven 
streven naar een zero pestomgeving. Onze leerlingbegeleiding werkt in deze ook actief 
samen met jongerenorganisaties zoals JAC en Arktos. 

- We stellen vast dat er regelmatig doktersbezoeken ingepland worden tijdens de lesuren. 
We begrijpen dat dit soms niet anders mogelijk is, maar vragen toch om dit zoveel mogelijk 
in te plannen op schoolvrije momenten.  

http://www.campusdevesten.be/
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- Onze leerlingen van de module journalistiek hebben hard gewerkt aan de allereerste editie 
van de schoolkrant "Het Jasje". Op de website of onze Facebookpagina vinden jullie een link. 
We hopen van harte dat dit mooie initiatief uitgroeit tot een volwaardige traditie. 

- Er is hard gewerkt aan de nieuwe website van de school. Neem zeker een 
kijkje: www.campusdevesten.be 

- Na de examens hebben we per klas een verbindende activiteit georganiseerd. Leerlingen 
mochten uitblazen en kozen  per klas een activiteit. Leerlingen en klasmentoren leerden 
mekaar eens op een andere manier kennen. Een geslaagd initiatief! 

- Zondag 14 januari wordt er op school een Nieuwjaarsontbijt georganiseerd ten voordele 
van de Italiëreis van de zesdejaars. Inschrijven kan via Smartschool of Facebook. 

- Het is al snel, maar noteer alvast onze tweede thema-avond voor ouders in je agenda. 
Dinsdag 20 februari om 19.00 uur zal de infosessie gaan over sociale media en hoe hier als 
ouder mee omgaan. Meer info volgt. 

  

Fijne feestdagen vanwege het hele Campus De Vestenteam! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Tom Vandoninck 

Directeur Campus De Vesten 
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