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Herfstnieuwsbrief                                                                                                      26 oktober 2018 

  

Beste ouders  

Onderwijs is vaak een juiste combinatie vinden tussen kunde en motivatie. Zo zien wij het 
althans op Campus De Vesten. In onze onderwijsvisie besteden we daarom, naast een streven 
naar optimale kwaliteit, steeds naar betrokkenheid tussen alle partijen. Betrokkenheid en 
kwaliteit gaan hand in hand en versterken elkaar. Dit zien we elke dag en verstevigt onze 
vastberadenheid om deze visie te blijven uitbouwen. “Samen leren voor een succesvolle 
toekomst” 

Betrokkenheid onder de leerlingen! Dit jaar zijn we gestart met een Conflixers-project. 
Leerlingen uit de hogere jaren kunnen zich kandidaat stellen voor een buddy-systeem. 
Bedoeling is dat ze op een zeer laagdrempelige wijze een luisterend oor en 
vertrouwensfunctie kunnen bieden aan jongere leerlingen. Onze Conflixers zullen hiervoor 
een driedaagse opleiding volgen. Dit jaar starten vijf leerlingen aan de opleiding. 

Betrokkenheid tussen leerlingen en leerkrachten! In het begin van het schooljaar hebben de 
klasmentoren geïnvesteerd in persoonlijke groeigesprekken. Hierin peilen leerkrachten naar 
de verwachtingen en bezorgdheden van leerlingen. Ook talenten en ambities van leerlingen 
komen hierin ter sprake. Verbindende gesprekken waar soms verrassende talenten van de 
leerlingen naar boven komen. Na de eerste examenperiode zullen we deze groeigesprekken 
terug oppikken. 

Betrokkenheid tussen ouders en school! Lagere scholen bereiken ouders meestal zeer vlot. 
Voor secundaire scholen is dit al een pak moeilijker. Wij geloven sterk dat een wederzijdse 
betrokkenheid meedraagt aan het welslagen van de kinderen op school. Dit start met een 
open en transparante communicatie. Via Smartschool kan het reilen en zeilen van je kind op 
onze school gevolgd worden. (Leerlingvolgsysteem, Intradesk) Hierdoor kan er, waar nodig, 
kort op de bal gespeeld worden en kan er met wederzijds begrip en vertrouwen snel naar 
oplossingen gezocht worden. Moesten er nog vragen zijn over het gebruik van Smartschool, 
kan je hiervoor terecht bij onze Smartschoolbeheerder. (wim.houtmeyers@campusdevesten.be) 

 Tijdens de koude maanden bieden we in de middagpauze terug soep aan voor onze 
leerlingen. Eén euro voor een kom soep, een halve euro extra voor brood. Onze 
schoolwinkel Food & Go!, uitgebaat door de leerlingen van verkoop, draait op volle toeren. 
Het assortiment gezonde snacks wordt voortdurend uitgebreid. 
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Er zijn volop infrastructuurwerken aan de gang. Het schilderwerk aan de voorgevel M-blok is 
achter de rug. Momenteel worden de vroegere meisjestoiletten omgebouwd tot zowel 
nieuwe meisjes- als jongenstoiletten. Daarna zullen de jongenstoiletten afgebroken worden 
en komt hier de nieuwe administratieruimte. De inkomhal zal tevens ook in een gloednieuw 
jasje gestoken worden. De heraanleg van de speelplaats en oprijlaan aan de kant van de 
kinderopvang is helaas verlaat naar maart. De aannemer zal tijdens de krokusvakantie starten 
met de werken. Het accent zal hier liggen op veel groen en weinig verkeer. 

  

Vandaag staat onze jaarlijkse Griezeltocht op het programma. Een realisatie van onze 
leerlingen cultuureducatie in samenwerking met hun leerkrachten. De voorinschrijvingen 
waren overweldigend. Voor de tocht zelf kan je niet meer inschrijven. Iedereen is wel van 
harte welkom om de gezelligheid in ons griezelcafé op te snuiven. Opbrengsten vloeien 
integraal naar de GWP Oostduinkerke van onze eerste graad. 

Vrijdagavond 16 november is het tapasavond ten voordele van de Barcelona-reis van onze 
laatstejaars. Inschrijven kan via de link op Smartschool of Facebook. Allen daarheen! 

  

Een verwarmende herfstgroet vanwege het hele Campus De Vestenteam! 

  

Met vriendelijke groeten 

Tom Vandoninck 

Directeur Campus De Vesten 
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