Humaniora
VOORWOORD
Beste ouders

Wij willen jullie hartelijk danken omdat jullie voor onze school gekozen hebben. Wij beloven
ons best te doen om jullie kind(eren) een degelijke vorming en een humane opvoeding aan
te bieden.
Met dit nummer van ‘DvMagazine’ luiden we het nieuwe schooljaar in. Jullie vinden er veel
praktische inlichtingen over het dagelijkse schoolleven zoals data van
oudercontacten, rapporten e.d. zoals wij ze momenteel voorzien. Dat het komende
schooljaar even bijzonder zal zijn als het voorbije, is ondertussen duidelijk. We moeten
daardoor helaas een aantal afspraken ‘onder voorbehoud door corona’ zetten. Bewaar best
deze uitgave omdat jullie bepaalde zaken misschien later nog nodig zullen hebben. Jullie
mogen uiteraard ook steeds telefonisch of via e-mail contact opnemen met de school voor
verdere vragen.

Beste nieuwe leerling
Dit nummer van ‘DvMagazine’ is ook voor jou bestemd. Je komt er veel te weten over het
reilen en zeilen op DvM Humaniora. De rest volgt wanneer we goed en wel gestart zijn. We
hopen dat je intussen nog mag genieten van enkele toffe vakantiedagen. En dan… een goede
start op dinsdag 1 september!

Beste leerlingen die onze school reeds kennen
Goed nieuws van het schoolfront! Iedereen mag vanaf 1 september naar school komen. Net
als alle nieuwe leerlingen ontvangen jullie ook dit jaar een nummer van ‘DvMagazine’.
Ongetwijfeld weten jullie al heel wat. Toch willen we jullie aan het lezen zetten omdat je ook
enkele nieuwe initiatieven zal terugvinden. Ondertussen nog een fijne vakantie gewenst!

Hebben jullie een specifieke vraag voor één van de directieleden, dan kunnen jullie
hen afzonderlijk via Smartschool bereiken. Een algemene vraag sturen jullie via
Smartschool best naar ‘directie’.

Michèle Haeck
Ingrid Bockstal
Riet Bettens
Directie
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EEN NIEUW SCHOOLJAAR
EERSTE SCHOOLDAG
Door COVID-19 zal onze eerste schooldag anders verlopen dan andere jaren.
Op dinsdag 1 september 2020 worden de eerstejaars op school verwacht om 8.30
u. in de Onderwijsstraat (indien te voet) of via St. Martensplein aan de grijze poort (indien
met de fiets). Iedereen komt met mondmasker naar school, ook wie nog geen 12 jaar oud
is. De COVID-19-maatregelen laten niet toe dat ouders de school betreden. Daarom vragen
we aan de ouders om aan de ingang afscheid te nemen van hun kind. We stellen jullie gerust:
jullie kinderen zullen direct opgevangen worden door hun klastitularis waarna de leerlingen
met hun titularis naar hun klaslokaal gaan. Hun eerste schooldag stopt om 12.10 u.

De hogere jaren worden op volgende momenten verwacht:
Leerlingen van het 2de jaar van 13 u. tot 15.30 u.
Leerlingen van de 2de graad van 10.30 u. tot 12.10 u.
Leerlingen van de 3de graad van 13.50 u. tot 15.30 u.

De eerste lesdag hoeven de leerlingen geen boeken mee te brengen, enkel schrijfgerief en
papier. Ze ontvangen die dag van hun titularis alle nodige info en de bijzondere afspraken
als gevolg van corona.

ORGANISATIE SCHOOLJAAR TIJDENS CORONA

We kiezen voor een duurzame oplossing voor het
uurrooster om vlot te kunnen
overschakelen
tussen de verschillende pandemieniveaus (groen,
geel, oranje en rood). Daarom passen we de
dagindeling aan.
We starten het schooljaar in code geel. In de
coronamaatregelen schrijft men dat de scholen zo
veilig mogelijk moeten opstarten. Daarom
organiseren we pas bij code groen de klas- en
jaaroverschrijdende
middagactiviteiten.
De
middagpauze wordt daarom ingekort tot 50
minuten. Bij code geel mogen de leerlingen lunchen
in de refter (weliswaar per klas), bij code oranje
zullen de leerlingen lunchen in de klas en
ontspannen in bubbels per klas. Zolang er
verhoogde waakzaamheid nodig is ten gevolge van
het COVID-19-virus raden we de leerlingen aan om tijdens de middag op school te blijven.
De leerlingen wiens ouders een middagpas aanvragen om de school te verlaten, vragen we
om ook buiten de school op een verantwoorde manier om te gaan met de
coronamaatregelen.
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UURREGELING
ma. - di. - do. - vr.

wo.

1ste lesuur

08.30 u. - 09.20 u.

08.30 u. - 09.20 u.

2de lesuur

09.20 u. - 10.10 u.

09.20 u. - 10.10 u.

pauze
3de lesuur

10.30 u. - 11.20 u.

10.20 u. - 11.10 u.

4de lesuur

11.20 u. - 12.10 u.

11.10 u. - 12.00 u.

namiddag
5de lesuur

13.00 u. - 13.50 u.

/

6de lesuur

13.50 u. - 14.40 u.

/

7de lesuur

14.40 u. - 15.30 u.

/

Voor de derde graad:
- Sommige klassen kunnen een achtste lesuur LO hebben (tot 16.20 u.)
- Alleen bij code groen is er een 5de lesuur (jaaroverschrijdend seminarie) op woensdag
(12.00 u.-12.50 u.)
De leerlingen zijn elke dag ’s morgens op school vóór het belt om 8.25 u. en ’s middags om
12.55 u.
De school voorziet avondstudie van 15.45 u. tot 17.30 u. (op vrijdag tot 17 u.)

VEILIGHEIDSAFSPRAKEN uit het draaiboek van de Veiligheidsraad
•

Extra-murosactiviteiten (eendaagse en meerdaagse uitstappen) worden opgeschort
vanaf code geel.

•

Iedereen probeert afstand te houden bij alle contacten.

•

Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker, ook als ze voldoende
afstand houden.

•

Leerlingen kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld
medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten in openlucht en sportactiviteiten.

Leerlingen die niet over een mondmasker beschikken, krijgen er één van de school.

INFRASTRUCTUUR
We zijn er ons van bewust dat de luifel te klein is om op een veilige
manier pauzes te organiseren. We zochten en vonden een oplossing:
we kunnen dit jaar gebruik maken van de sporthal van de site Du
Parc. Daardoor kunnen we onze huidige turnzalen gebruiken als
recreatieruimte.
Onze L.O.-leerkrachten zijn blij dat ze een hogere en grotere ruimte
ter beschikking hebben.

ONTMOETINGSDAG (1ste jaar) en EXPLORATIEDAG (2de jaar)
Het is onze bedoeling dat de leerlingen van de eerste graad zich zo vlug mogelijk echt thuis
voelen in hun nieuwe klas en er fijne vriendschapsbanden kunnen uitbouwen. Via woord,
spel en muziek ontmoeten leerlingen en leerkrachten elkaar en leggen ze de eerste
contacten. Deze dagen vinden plaats op woensdag 2 september op school of in de
sportzalen van de Site Du Parc, op wandelafstand van de school. We zijn terug om 12 u. De
leerlingen komen die dag in sportkledij naar school. Ze brengen schrijfgerief mee en laten
de schoolboeken thuis. Bij warm weer brengen ze zeker ook voldoende water mee.

METER- EN PETERSCHAP

In het begin voel je je onwennig en onzeker op een nieuwe
school. Het is fijn als je dan op andere leerlingen kan rekenen of
hun raad kan vragen.
Op vrijdag 4 september, tijdens het laatste lesuur, maken
de klassen van het eerste jaar kennis met hun team meters en
peters.

INVULLEN PERSOONLIJKE LEERLINGENFICHES
Op 1 september krijgen alle leerlingen enkele brieven en
formulieren
mee.
Eén
daarvan
is
de
‘persoonlijke
leerlingenfiche’, een uiterst belangrijk document waaraan wij de
juistheid van onze gegevens toetsen en waarnaar wij in de loop van
het schooljaar regelmatig teruggrijpen. Daarom vragen wij jullie
om dit zorgvuldig en zo spoedig mogelijk in te vullen en ten laatste
donderdag 3 september terug mee te geven naar school. Graag
aanvullen met rode inkt en in drukletters (behalve naam en
voornaam, belangrijk voor de speciale tekens). Vooral
telefoonnummers en e-mailadressen duidelijk schrijven aub.
Ouders en leerlingen kunnen de leefregel nalezen op de website
van de school en op Smartschool. De akkoordverklaring met
deze leefregel moet ingevuld worden en door ouders en de
leerling ondertekend worden.
Het aanvraagformulier i.v.m. de avondstudie moet, ook als de
leerling géén avondstudie volgt, ingevuld en ondertekend worden
door één of beide ouders. Voor het 3de, 4de, 5de en 6de jaar moet
er een document ingevuld worden i.v.m. de toelating om de
school vroeger te verlaten tijdens de proefwerken.

Ingevulde formulieren worden aan de klastitularis bezorgd.
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CLIL? CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING
Vanaf de goedkeuring van het CLIL-besluit door de Vlaamse Regering
sprong onze school mee op de trein om CLIL-onderwijs aan te bieden
aan onze leerlingen van het eerste jaar. CLIL verschilt van
immersieonderwijs door de aangeboden hulp bij het verwerven van de
vreemde taal. Het vergroot de luistervaardigheid en wakkert de
spreekdurf aan. We streven na dat iedereen baat zou hebben bij het
verwerven van vaardigheden in een functionele en motiverende
context, ook en misschien zelfs vooral taalzwakke leerlingen.
Onze CLIL-leerlingen krijgen in het eerste jaar een paar uur per
week extra les in het Frans. Ondertussen zijn we overtuigd van het
CLIL-effect: leerkrachten en leerlingen enthousiasmeren elkaar
steeds meer. In de CLIL-lessen merken we dat steeds meer
leerlingen zich gemakkelijker uitdrukken in het Frans. ‘Het is fijn om
te horen dat ze in de les, wanneer ze in groepjes werken, onder
elkaar alles in ’t Frans proberen zeggen’, vertelt de leerkracht L.O.
Bij de evaluatie van de CLIL-vakken in het eerste jaar (Mens
en samenleving en L.O.) worden alleen de doelstellingen van het vak zélf beoordeeld in een
cijferscore op het maandrapport. Voor CLIL wordt géén cijfer op het maandrapport gegeven:
de verworven taalvaardigheid voor Frans wordt gerapporteerd via een aparte, individuele
waardering bij het vak CLIL. Hiervoor worden de visies van beide leerkrachten geformuleerd in
kwalitatieve feedback.
Het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten motiveerde ons om een vervolgtraject aan
te bieden. Dit betekent concreet het volgende:
In het 2e jaar basisoptie Latijn kunnen de leerlingen ervoor kiezen om het deel
‘antieke cultuur’ van het vak Latijn en het deel economie van het vak L€V€L+ in het
Frans te volgen. Bij de toetsen zal het belang van juiste taalbeheersing wel toenemen, maar
het is geenszins de bedoeling van bij de start sanctionerend op te treden als het nog niet
helemaal lukt in het Frans. Het zal eerder een bonus zijn voor de leerling.
In het 2e jaar basisoptie Moderne talen en wetenschappen kan het deel economie van
het vak L€V€L+ in het Frans worden gevolgd. Net als bij de evaluatie van ‘cultuur’ in het
vak Latijn, zullen de vorderingen voor Frans gehonoreerd worden met bonuspunten.
De leerlingen in het derde jaar kunnen kiezen om het deel ‘cultuur’ van het vak Latijn en
L.O. in het Frans en een paar lessen aardrijkskunde en wiskunde in het Engels te
volgen.
In het vierde jaar worden de lessen STEM en een aantal lessen wiskunde in het Engels
aangeboden.
In de derde graad worden een aantal lessen economie en geschiedenis in het Engels
aangeboden.

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND
MATHEMATICS
STEM bundelt een waaier aan technologische en wiskundig-wetenschappelijke toepassingen.
In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEMprofielen. Om bij leerlingen de interesse in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek aan
te wakkeren, zetten we in op STEM in de verschillende graden.
In tal van uitdagende projecten leer je probleemoplossend en toepassingsgericht denken.
Bv.
-

Wiskundespelletjes en schaken vanaf het 1ste jaar
LEGO-project in het 2de jaar (bij code groen)
Seminarie STEM in de 2de graad WETENSCHAPPEN
Wifys in het zesde jaar Wetenschappen-wiskunde, een co-creatie van wiskunde en fysica
Seminaries in de 3de graad (bij code groen): verbrandingsmotoren, 3D-printen en
werken met de lasersnijder, toepassingen uit de domeinen architectuur en
productontwikkeling ….

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS
TR@JECT OP M@@T
We kiezen ervoor om in het eerste leerjaar A in de module Moderne talen en Wetenschappen
2 lesuren niveau- en interessedifferentiatie aan te bieden voor de vakken wiskunde, Frans en
Nederlands. De bedoeling is dat aan deze vakken inhoudelijk gewerkt wordt via co-teaching.
Voor Frans en wiskunde zal er de mogelijkheid zijn om herhalend/versterkend of
uitdagend/creatief te zijn. De bedoeling is dat leerlingen leren groeien in een autonome,
zelfsturende keuze.
Binnen de module Latijn opteren we ervoor om in het eerste jaar de vijf differentiatie- en
remediëringsuren in te vullen met Latijn. Leerlingen die voor dit vak kiezen, tonen doorgaans
een sterke interesse in de klassieke oudheid en hebben de capaciteiten om verdiepend te
werken. Een vijfde uur Latijn toevoegen aan het leerplan dat vier uren vraagt, biedt ons de
kans om te differentiëren en de leerlingen breder te vormen op cultureel en literair vlak. We
beseffen dat er ook in 1A module Latijn o.a. voor wiskunde en Frans geremedieerd zal moeten
worden. Alle collega’s zullen er over waken dat er voldoende tijd besteed wordt aan deze
remediëring.

GENI@@LST
Via vakoverschrijdende projectwerking GENI@@LST willen we leerlingen laten kennismaken
met verschillende aspecten die hun kijk op de wereld verbreden: eerst de stad Aalst verkennen
om daarna naar een steeds bredere regio in de hogere jaren te groeien. Dit sluit immers aan
bij ons pedagogisch project: de wereld in de klas, de klas in de wereld. Enkele voorbeelden
hiervan zijn ontmoetingsdag, dag ‘cultuur in Aalst’, biotoopstudie…

L€V€L+
De leerlingen van het tweede jaar krijgen elke week 2 uur het vak ‘L€V€L+’. Ze maken
afwisselend kennis met programmeren (ICT) en economie. Ze worden uitgedaagd tot
probleemoplossend en verdiepend denken in wiskunde.

TAALBOOST
Leerlingen van het tweede jaar gaan creatief aan de slag met moderne vreemde talen. Genieten
van taal staat centraal.
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PEDAGOGISCHE AANPAK

PEDAGOGISCH PROJECT
Het is belangrijk dat een school zich duidelijke doelen stelt in verband met onderwijs en
opvoeding. Deze vertrekken vanuit een visie op de maatschappij, op de mens, op waarden en
normen en op de ontwikkeling van het kind. Deze doelen vormen samen het pedagogisch
project van een school. Dit pedagogisch project willen we leven en er de verantwoordelijkheid
voor dragen.
Zowel directie als leerkrachten, ouders én leerlingen van onze school stelden zich de vraag
waar DvM Humaniora voor staat en waar we samen naartoe willen.
Kiezen voor onze school is kiezen voor een project dat gebaseerd is op christelijke waarden.
Kansen geven, danken en vergeven zijn kernbegrippen. In een maatschappij die steeds sneller
verandert, doen leerlingen en leerkrachten samen aan eigentijdse zingeving en geven zo vorm
aan de eigenheid en identiteit van DvM Humaniora.

TRADITIE IN KWALITEIT, UITDAGING IN INNOVATIE
Wie voor een school kiest, verlangt dat daar degelijk onderwijs gegeven wordt. DvM
Humaniora steunt op een traditie in kwaliteit zonder de uitdagingen van de toekomst uit de
weg te willen gaan. Daarom behouden we wat goed is en vernieuwen we waar nodig.
Een school vormt geen eiland in de wereld. Jongeren moeten de kans krijgen naar buiten te
treden. Studiereizen, bedrijfsbezoeken, internationale uitwisselingen en de sociale stage
brengen jongeren in contact met elkaar. Zo brengen we de wereld in de klas en de klas in de
wereld. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van leerlingen en van leerkrachten.
Daarbij gaan we nieuwe onderwijsvormen uiteraard niet uit de weg. Bijvoorbeeld door
voldoende aandacht te besteden aan differentiatie. Differentiëren betekent uitdagen en
remediëren. Zo leren leerlingen zichzelf kennen én hun verantwoordelijkheden opnemen. Een
goede leeromgeving is hierbij zeer belangrijk. Daarom investeert de school in moderne,
eigentijdse en goed uitgeruste lokalen, ook op het vlak van ICT, voor alle vakken.
Via het aanbieden van CLIL-onderwijs onderstrepen we het belang van talen in onze
maatschappij. Door wiskunde, techniek en wetenschap in de seminaries te integreren
wakkeren we de “STEM-interesse” van onze leerlingen aan.
Naast het bijbrengen van kennis vinden we het zeer belangrijk dat onze leerlingen de nodige
vaardigheden en attitudes aanleren. Ze moeten kunnen omgaan met een steeds groeiend
(over)aanbod aan kennis, het belang van ‘levenslang leren’ inzien en een kritisch antwoord
kunnen bieden aan nieuwe trends. ‘Leren leren’ is inzetten op de zelfredzaamheid van het kind.
Ruimte geven aan vakoverschrijdende begrippen als burgerzin en cultuur gebeurt door diverse
projecten. Zo focussen we op de totaliteit van de vorming van onze leerlingen.

EERST HET KIND, DAN DE LEERLING
DvM Humaniora is behalve een leeromgeving uiteraard ook een leefomgeving. Het
welbevinden van onze leerlingen komt daarbij steeds op de eerste plaats. We willen een
“warmhartige school” met een open ontvangstcultuur zijn. Leerlingen lopen hier niet verloren
in de anonieme massa maar voelen zich welkom en veilig. Jonge mensen horen zich goed in
hun vel te voelen. We besteden voldoende aandacht aan sport en gezondheidsbeleid en ook
de ‘zorg’ voor de leerlingen vinden wij zeer belangrijk.
DvM Humaniora wil een school zijn voor iedere leerling, met oog voor specifieke noden en
talenten. We begeleiden leerlingen in hun leerproces en hun ontwikkeling naar volwassen
mensen.

In dit klimaat van menselijke nabijheid is het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, directie
en ouders elkaar appreciëren en respecteren in een sfeer van wederzijds begrip en vertrouwen.
Overleg en samenwerking zijn de pijlers van onze open communicatie. Zo dient de
leerlingenraad als spreekbuis van de leerlingen en vergadert de ouderraad regelmatig met de
directie. Op DvM Humaniora hebben we ook een goed functionerend schoolwerkplan. Op deze
vergadering buigen een groep leerkrachten en een afvaardiging van de leerlingen zich over
het pedagogische beleid van de school. Het leven op school wordt gedragen door leerlingen
en leerkrachten. Zij kunnen hun talenten en sterktes ontplooien in verschillende werkgroepen,
seminaries en middagactiviteiten.
Het geven van kansen en het bijbrengen van zin voor verantwoordelijkheid hangt voor ons
samen met een degelijke opvoeding. Jongeren hebben nood aan duidelijke structuren, grenzen
en discipline. Onze school probeert hun deze te bieden.
Wij willen een school zijn waar een rustig leefklimaat heerst en waar elke persoon waardevol
is.
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STUDIEBEGELEIDING EERSTE GRAAD
Hoe werken met een planning? Voor sommige leerlingen verloopt
dit heel vlot, anderen geraken maar niet opgestart. Heb jij
moeilijkheden met het plannen van je werk? De opstart gebeurt
na overleg tussen ouders en klastitularis. Mevrouw Maesenaere,
mevrouw Van Dooren en mevrouw De Mesel (leerlingbegeleiders
eerste graad) helpen je graag op weg. De opstart van een
studieplanning zal in de planningsagenda genoteerd worden. Na
twee maanden begeleiding is het de bedoeling dat je zelfstandig
verder kan werken.
Veel studiegenot!

SCREENING VAN TAALVAARDIGHEID IN HET EERSTE JAAR
De school is wettelijk verplicht om alle instromende leerlingen te screenen. Een aangepaste
test zal doorgaan begin september. De resultaten zullen besproken worden tijdens de
eerstvolgende klassenraden van eind september. Daar zullen ook aangepaste
opvolgingsmaatregelen vastgelegd worden.

SMARTSCHOOL ALS LEERPLATFORM
Smartschool is een elektronisch leerplatform dat het mogelijk maakt online cursussen en
toetsen in te richten, feedback te geven, informatie en data uit te wisselen…
Wij bieden alle leerlingen de kans om zich met dit moderne medium vertrouwd te maken,
omdat wij ervan overtuigd zijn dat het een meerwaarde biedt naast de klassieke
onderwijsmiddelen. Op die manier doen zij namelijk heel wat ICT-ervaring op die hen van pas
zal komen als ze verder studeren. In praktijk betekent dit dat Smartschool een afgesloten
online systeem is, waar alle leraars en alle ingeschreven leerlingen in kunnen. Niemand anders
kan dat, tenzij die opgenomen wordt in het systeem. Binnen dit systeem heeft elke klas
toegang tot een aantal cursussen (vb. godsdienst, Frans, chemie…), waar de leerlingen
terechtkunnen voor het raadplegen van de digitale agenda, cursus- en achtergrondinformatie,
opdrachten, extra oefeningen, verbetersleutels, interessante links en zoveel meer. Bovendien
kunnen zij op die manier moeiteloos mailen en in discussie treden met de hele groep of met
een aantal personen, al naargelang de situatie.
Ook ouders krijgen een eigen account zodat ze punten en rapporten makkelijk en snel kunnen
consulteren, meegegeven brieven kunnen nalezen, de digitale agenda kunnen raadplegen of
contact kunnen opnemen met leerkrachten in probleemsituaties.

“SEMINARIE” IN DE DERDE GRAAD
Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft in de lessentabellen van de derde graad ASO een
uitgebreid complementair gedeelte gecreëerd. We noemen deze vrije ruimte ‘het seminarie’.
De meeste seminaries houden projectwerking in. Projectonderwijs is een onderwijsvorm
waarbij het leerproces evolueert van instructie naar constructie. De leerling construeert en
produceert zelf de kennis, de leraar wordt procesbegeleider. De leerlingen leren hierbij werken
in groep, afspraken maken, plannen en organiseren, enz.
Enkele van deze projecten staan vast voor het vijfde en zesde jaar. De interesse van onze
leerlingen is echter sterk verschillend. Daarom laten we hen de meeste seminaries vrij kiezen.
De voorbereiding van de driedaagse studiereis naar Parijs in het vijfde jaar en de voorbereiding
van de excursie naar de Vlaamse Ardennen in het zesde jaar komen voor alle leerlingen aan
bod. Daarnaast zijn er projecten rond architectuur, radio, psychologie, Afrikaans, Spaans,
Italiaans, opera, STEM, ecologie, rijbewijs op school, politiek, toneel, communicatie, sport, het
ingangsexamen arts of tandarts...

GROEPSWERKEN
Misschien hebben jullie zich ook al afgevraagd of al die groepswerken op school nu echt nodig
zijn. Groepswerken zijn inderdaad steeds vaker een punt van discussie. We willen graag ons
standpunt tegenover dit onderwijsitem verduidelijken.
Als we kijken naar recente onderwijsvernieuwingen dan
blijkt toch wel dat groepswerken absoluut niet minder
belangrijk worden, wel integendeel. Steeds meer wordt
van scholen verwacht dat ze jonge mensen leren om
samen te werken met heel verschillende personen, om
taken te verdelen, werkschema’s en actieplannen op te
stellen en zich daar ook aan te houden, verslag uit te
brengen van de activiteiten en het eigen groepsproces
te evalueren. Zo komen er mensen op de arbeidsmarkt
terecht die echt in team kunnen werken. Het spreekt
vanzelf dat deze vaardigheden enkel vanuit de praktijk
verworven kunnen worden. Groepswerken zijn dus nodig.
We beseffen als school wel dat ze nadelen met zich meebrengen maar we willen die nadelen
tot een minimum beperken door een aantal zeer concrete en praktische afspraken te maken.
Graag brengen we jullie hiervan op de hoogte.
° Het lerarenteam bespreekt het aantal groepswerken per schooljaar, per klas.
° De groepswerken worden voor het grootste deel in de klas gemaakt.
° Groepen worden samengesteld, onderwerpen verdeeld. In de groep wordt een
taakverdeling opgemaakt zodat de leden van de groep individueel aan de slag
kunnen.
° In de mate van het mogelijke kunnen leerlingen in de klas gebruik maken van het
internet voor opzoekwerk.
° Smartschool ondersteunt de communicatie en vormt een uitermate geschikt medium om
efficiënter en gerichter te werken. Op deze manier wordt samenkomen buiten de schooltijd
tot een minimum beperkt.
Toch kan het nodig zijn om nog een en ander uit te werken of bij te stellen buiten de klas.
Deze overlegmomenten kunnen zeker ook op school en wel tijdens de middagpauze of op
woensdagnamiddag tot 13 u.
Samen met jullie willen we de beste opleiding voor jullie kind en met deze strategie willen we
de praktische ongemakken van groepswerken beperkt houden.
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OVERLEG
In DvM Humaniora zijn volgende overlegorganen werkzaam. De
leerlingenraad komt om de 4 weken (of soms vaker) tijdens de
middagpauze samen. Eén of twee vertegenwoordigers van iedere
klas - van eerste tot zesde jaar - brengen voorstellen of
bemerkingen bij de gang van zaken op school binnen. Voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris bespreken deze achteraf met de
directeur. De vergaderingen worden bijgewoond door 2
begeleidende leerkrachten, mevr. De Bisschop en mr. Van Lierde.
De schoolraad brengt ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en schoolbestuur samen rond
thema's die hen allen aanbelangen.
In het L.O.C. (lokaal onderhandelingscomité) bespreekt een afvaardiging van de leerkrachten
samen met de directie en enkele leden van het schoolbestuur personeelsaangelegenheden en
technisch-financiële kwesties uit de schoolwereld.

SCHOOLWERKPLANCOMMISSIE EN GRAADCOÖRDINATOREN
Het selecteren, voorbereiden en bespreken van culturele uitstappen, het uitwerken van ideeën
voor alternatieve middagpauzes, het omgaan met het attituderapport, het opstarten of
verderzetten van nationale en internationale klasuitwisselingen, het nut van een politiek debat,
de uitwerking van het totaalspektakel…: het zijn maar een paar van de vele onderwerpen die
dagelijks aan bod komen in onze leraarskamer.
Om al deze initiatieven op een doeltreffende en gecoördineerde manier in goede banen te
leiden, komt de schoolwerkplancommissie regelmatig samen. Tijdens een vijftal
vergaderingen per jaar buigen een aantal leerkrachten (op vrijwillige basis) en een
afvaardiging van de leerlingenraad zich samen met de directie over projecten die de werking
van de school moeten optimaliseren, over puntenrapportering, waardenopvoeding,
lesvervangende activiteiten...
De schoolwerkplancommissie helpt zo het pedagogische draagvlak van de school te verruimen,
samen met de graadcoördinatoren.
De drie graadcoördinatoren - één per graad - zijn 'Intern Pedagogische Begeleiders': de
klemtoon van hun opdracht ligt vooral op het pedagogisch-didactische vlak, met inbegrip van
de daaruit afgeleide organisatorische taken zoals coördineren van klassenraden,
oudercontacten, coördineren van vakwerking en vakoverleg op school, opmaken van
proefwerkroosters enz. Zij vormen een nuttige en noodzakelijke ondersteuning voor de
dagelijkse leiding van de school.

Door de coronamaatregelen zullen een aantal van deze vergaderingen digitaal plaatsvinden.

EVALUATIE
PROEFWERKEN
Door ons proefwerksysteem proberen wij de leerlingen zinvol voor te bereiden op het
verwerken van steeds grotere leerstofgehelen. De spreiding en de duur van de
proefwerkperiodes worden doorheen de jaren aangepast.
De eerste graad (eerste en tweede jaar) heeft drie kortere proefwerkperiodes (decembermaart-juni). Deze periodes worden bewust kort gehouden. Sommige vakken worden
permanent geëvalueerd.
Het eerste jaar van de tweede graad (derde jaar) is een overgangsjaar naar het
semestersysteem. Voor alle vakken wordt in december en juni een proefwerk afgelegd
(behalve voor PO, godsdienst en informatica). In maart krijgen de leerlingen een partieel
proefwerk gedurende drie dagen. In het tweede jaar van de tweede graad worden in maart
nog maximaal twee partiële proefwerken afgelegd.
In de derde graad hebben de leerlingen een volwaardig semestersysteem met mondelinge
proefwerken voor o.a. wiskunde, godsdienst, geschiedenis, talen en wetenschappen.
In de leefregel vindt u een uitgebreide omschrijving van het evaluatiesysteem.

RAPPORTERING EN ATTITUDERAPPORTEN
Ouders moeten de resultaten van hun kinderen van nabij kunnen volgen.
In de eerste en tweede graad van de humaniora wordt daarom gevraagd de toetsen te
ondertekenen. Daarnaast wordt maandelijks een individueel rapport aan de leerlingen
meegegeven. Dit individuele rapport wordt ook op diezelfde dag aan de ouders gemaild.
Naast het bijbrengen van kennis vinden we het zeer belangrijk dat onze leerlingen de nodige
vaardigheden en attitudes aanleren. Daarom gaat op de rapporten, naast het evalueren van
kennis, de nodige aandacht naar de attitudes en studiekeuze. In de eerste graad gebruiken
we hiervoor een groeiportfolio (zie verder).
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn volgende rapporten voorzien:

Eerste semester

Tweede semester

02/10/2020
30/10/2020
27/11/2020 (tweede graad)
04/12/2020 (eerste graad)
18/12/2020

05/02/2021
19/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
04/06/2021
11/06/2021
30/06/2021

(eerste graad)
(tweede graad)
(tweede graad)
(eerste graad)
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In de derde graad van de humaniora krijgen de leerlingen nog steeds hun toetsen ter
inzage. De leerling zelf is verantwoordelijk voor het doorspelen aan de ouders.
De ouders krijgen van de school een individueel overzicht van de gemiddelden van de
toetsen per vak in een vijftal rapporten. Deze zijn voor het schooljaar 2020-2021 voorzien
op:
Eerste semester

Tweede semester

30/10/2020

12/02/2021

27/11/2020

02/04/2021

18/12/2020

04/06/2021
30/06/2021

In Smartschool vinden de ouders naast de behaalde punten
van hun zoon/dochter per vak ook de midscore en het
gemiddelde van de lesgroep. De midscore is de middelste
score die in die lesgroep behaald werd.
Na elke proefwerkperiode krijgen de ouders een
gedetailleerd
overzicht
(dagelijks
werk
en
proefwerkresultaten) per vak. Hierop staan ook het
percentage per vak en een totaalpercentage. Daarnaast
staat ook een profilering per vak waar de plaats van de
leerling binnen de groep wordt gevisualiseerd. De school
verwacht dat tenminste één van de ouders deze rapporten
ondertekent.
Na de kerstexamens nemen de leerlingen met hun titularis
of hulptitularis het kerstrapport door. Welke vakken liepen
zoals verwacht? Waar werd een ander resultaat verwacht?
Welke oorzaken kunnen we hiervoor aanduiden?… Bedoeling is dat de leerling zichzelf en zijn
studiehouding analyseert en daaruit conclusies trekt om, waar nodig, zichzelf bij te sturen.

STUDEREN OP SCHOOL TIJDENS DE
PROEFWERKPERIODES
Tijdens de proefwerkperiodes bestaat de mogelijkheid dat uw
zoon/dochter van 13 u. tot 16 u., behalve op woensdag, op school kan
blijven studeren.
Indien jullie hierop willen inschrijven, volstaat het om het invulformulier
dat jullie via Smartschool zullen krijgen, in te vullen.

WERKEN MET GROEIPORTFOLIO IN DE
EERSTE GRAAD
Heel wat attitudes en vaardigheden kunnen niet met punten beoordeeld worden. Toch behoort
het tot één van onze taken om deze bij kinderen te ontwikkelen en de ontwikkeling ervan ook
verder op te volgen.
We willen de leerlingen actief betrekken bij de evaluatie zodat ze zich meer verantwoordelijk
voelen voor hun persoonlijke groei. Om deze ondernemende attitudes en vaardigheden in
kaart te brengen en leerlingen hierin te laten groeien werken wij met groeikaarten.
Hoe? Zo!
- Zetten mijn leerlingen zich 100% in wanneer ze
in groep werken?
- Kunnen mijn leerlingen aandachtig zijn in de lessen?
- Kunnen mijn leerlingen hun werk plannen zodat ze
alles tijdig afkrijgen?
- Kunnen mijn leerlingen omgaan met feedback en
willen ze hieruit leren?
- Kunnen mijn leerlingen zich aan gemaakte afspraken houden?
- …
Dit zijn enkele vragen die wij ons stellen. Op deze manier willen we werken aan de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen. Gedurende het schooljaar zullen
verschillende attitudes in de focus staan. Bij de aanvang van een periode vragen we aan de
leerlingen om zichzelf te evalueren. Na een periode aandacht te hebben geschonken aan deze
attitudes, zullen de leerlingen zich opnieuw inschatten. Leerkrachten kunnen met de
zelfevaluatie van de leerlingen akkoord gaan of samen met hen zoeken naar groeipunten.
Per trimester krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders zo een beter zicht op de talenten die
bereikt werden of waar nog aan gewerkt moet worden.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze groeikaarten leerlingen zullen helpen om zich beter te
ontwikkelen. Naast kennis zijn immers ook vaardigheden en attitudes van belang. Dit niet
enkel binnen de muren van de school, maar ook in het dagelijks leven, later op de werkvloer
...
Deze groeikaarten werd opgesteld in samenwerking met Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen
vzw. “Om later sterk uit de hoek te komen, is het nodig dat jongeren hun eigen potentieel
leren ontdekken en ondernemend gedrag ontwikkelen. Bij Vlajo maken we dat mogelijk.”
www.vlajo.org
Vlajo werkt met steun van agentschap innoveren en ondernemen.
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GESLAAGD OF NIET?
INLEIDING
Vele kinderen kiezen onmiddellijk de juiste richting, studeren
regelmatig, en halen elk jaar een goed resultaat om probleemloos
over te gaan naar een volgend jaar. Maar soms gaat het al eens
minder. Dat kan vele redenen hebben, maar het gebeurt bijna nooit
plots… Elk jaar is er daarom de ‘deliberatie’. De wet voorziet dat deze
moet plaatsvinden binnen de laatste vijf werkdagen van het
schooljaar. Wat is dat precies en wat is de rol van jou als ouder?

DE DELIBERATIE
Deliberatie betekent eigenlijk beraadslaging. De klassenraad, de groep leerkrachten die aan
je dochter of zoon lesgeeft, voorgezeten door de directeur of de adjunct-directeur, spreekt
zich uit over de door haar of hem behaalde resultaten. Zij beoordelen dus alle prestaties van
het afgelopen jaar en bekijken of de leerling voldoet aan de doelstellingen uit het leerplan.
Wie daarin slaagt, mag overgaan naar een volgend jaar. Dit betekent ook dat de deliberatie
het einde is van een evaluatie, een opvolging van jouw dochter/zoon gedurende het hele jaar.
Alle informatie daarover vormt het deliberatiedossier. Alleen indien het deliberatiedossier
onvolledig is, kan de beslissing uitgesteld worden. Er worden slechts uitgestelde proeven
gegeven in zeer uitzonderlijke omstandigheden, bv. ziekte, langdurige afwezigheid, zeer
laattijdig instromen in de school, etc. Bij een volledig deliberatiedossier heeft de klassenraad
in juni voldoende gegevens om prospectief te delibereren.
Het deliberatiedossier
Het is belangrijk als ouder te begrijpen dat een deliberatie zich niet enkel
beperkt tot de ‘cijfers’ (toetsen en examens). Het resultaat van een
deliberatie zou geen ‘verrassing’ mogen zijn voor de leerling noch voor jou
als ouder. Het hele jaar door communiceren directie en leerkrachten met je
dochter/zoon en waar nodig met jou als ouder. Een overzicht:
De cijfergegevens
De kennis van elk vak wordt regelmatig getest via huistaken, dagelijks werk (toetsen) en
proefwerken. Via de rapporten kan jij als ouder de evolutie van jouw kind dus mee opvolgen.
Bij de deliberatie wordt niet enkel gekeken naar het eindresultaat, maar ook naar de evolutie
doorheen het jaar. Een positieve (stijging) of negatieve evolutie (daling) van de cijfers kan
mee de beoordeling beïnvloeden.
Adviezen
Waar nodig geeft de klassenraad advies aan het eind van een trimester of van het schooljaar.
Dit advies wordt uitdrukkelijk meegedeeld. De wijze waarop jij als ouder met dit advies
omgaat, is mee onderdeel van de deliberatie.
Waarschuwingen
Naast het advies is er soms ook ‘de waarschuwing’. Wanneer het resultaat aan het einde van
een schooljaar tegenvalt, worden leerling en ouder uitdrukkelijk aangesproken over het
resultaat of de inzet. De leerling mag wel overgaan naar een volgend jaar, maar er wordt
duidelijk aangegeven dat betere resultaten worden verwacht. Een waarschuwing in het ene
schooljaar is dus een element van de deliberatie in het volgende schooljaar.
Vakantiewerken
Soms krijgt je dochter/zoon een vakantiewerk. Sommige delen van de leerstof worden
ingeoefend met het oog op het volgende schooljaar. De kwaliteit van het ingeleverde
vakantiewerk is ook een element in de beoordeling aan het einde van dat schooljaar. Als ouder
heb je er dus belang bij je dochter/zoon op te volgen bij het maken van haar/zijn
vakantiewerk.

Gegevens van de begeleidende klassenraden
Wij kunnen het niet genoeg herhalen: een deliberatie is het ‘eindpunt’ van een evaluatieproces
tijdens het schooljaar. De klassenraad bespreekt dus ook tijdens het schooljaar de resultaten
(rapporten) en de studiehouding (attituderapport) van je dochter/zoon. De verslagen daarvan
worden mee opgenomen in het deliberatiedossier. Zij kunnen het advies over de
studie(her)oriëntering beïnvloeden.
Afspraken en adviezen rond begeleiding thuis
Soms gaan wij nog een stapje verder en worden er
met de leerling en zijn ouder(s) afspraken gemaakt
(studiecontract, avondstudie …) of adviezen gegeven
met betrekking tot de begeleiding thuis. Sommige
kinderen hebben wat meer nood aan sturing of
opvolging buiten de schooluren. Daaraan kan jij als
ouder actief meewerken. Of de leerling de gemaakte
afspraken en de gegeven adviezen al dan niet
opvolgde, is opnieuw een element van de definitieve
beslissing.
Remediëringsmogelijkheden
Ook tijdens de schooluren bieden wij bijkomende kansen aan onze leerlingen, bijvoorbeeld
door te voorzien in remediëringslessen of remediëringstoetsen. Het is een extra kans om zich
de leerstof eigen te maken. De inspanningen die je dochter/zoon levert om hiervan gebruik te
maken, beïnvloeden mogelijks de eindbeslissing.
Interventies van het CLB
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding helpt de scholen bij (ernstige) medische en/of
psychosociale problemen. Deze problemen kunnen ook een element in het deliberatiedossier
zijn.
Andere bijkomende gegevens
Ook alle andere relevante gegevens uit de leerlingenbegeleiding kunnen een rol spelen,
bijvoorbeeld als jouw dochter/zoon door uitzonderlijke omstandigheden niet normaal heeft
kunnen studeren. Het is in haar/zijn belang dat onze school daarvan tijdig in kennis wordt
gesteld.
Besluit
Wij beseffen de ernst en de impact van een ‘eindevaluatie’ en deze wordt dan ook grondig en
doordacht per leerling gemaakt. Het is meer dan een beoordeling van cijfers. Alle elementen
die van belang zijn geweest in de beslissing van de klassenraad worden opgenomen bij het
verslag als ‘motivatie’. Voor meer informatie verwijzen we naar 3.6 De deliberatie op het
einde van het schooljaar. (Leefregel, Deel II – Reglement)
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CLB Aalst (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
(info aangeleverd door het CLB)

Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel leerlingen, ouder(s)
als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen
met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust onafhankelijk van de school bij
hen terecht, maar enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar jouw dochter/zoon
ingeschreven
is. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van
een ander CLB valt. De school en het CLB wisselen op overlegmomenten relevante gegevens
uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de
deontologie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim van de
CLB-medewerker. Je kan aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.
Contactgegevens:
Vrij CLB Aalst
Adres: Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel:
053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
www.vclbaalst.be
info@vclbaalst.be
De CLB-contactpersonen voor de school zijn:
- Mevr. Ingrid Lamin
- Mevr. Tamara Brackman (voor het medisch onderzoek)
De CLB-contactpersoon is op regelmatige basis aanwezig op school. Het is wenselijk eerst
een telefonische afspraak te maken. De persoonlijke contactgegevens vind je terug op
www.vclbaalst.be/scholen.
Het CLB is open:
- Alle werkdagen, van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u., op maandag tot 19 u.
(op schooldagen)
- Op afspraak
Het CLB is tijdens alle schoolvakanties enkele dagen bereikbaar: zie www.vclbaalst.be >
leerling/ouder/leraar > Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?
Het CLB is algemeen ook te bereiken op de chat via www.clbchat.be op:
- maandag, dinsdag en donderdag van 17u-21u en elke woensdag van 14u-21u
- tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie
- in de kerstvakantie, behalve van 24/12 tot en met 1/1
- in de zomervakantie, tot 14 juli en vanaf 16 augustus
De chat is op officiële feestdagen gesloten.
Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je
verhaal vertellen aan een CLB-medewerker.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
De CLB’s bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Het
CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de
maatschappij. Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen, vertrekkende van een
hulpvraag van de leerling, de ouders of de
school.

Zo kan je naar het CLB met vragen over …
• leren en studeren: bv. problemen met de werkhouding, hardnekkige leerproblemen …
• onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap …
• gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,
leef- en voedingsgewoonten …
• welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk
gedrag, vragen over zelfbeeld, zich niet goed in zijn vel voelen …
De CLB-contactpersoon zal je hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen na te
gaan welke stappen gezet kunnen worden. Ook een andere CLB-medewerker kan betrokken
worden, indien een begeleidings- of diagnostisch traject wordt opgezet. Dit traject kan een
gesprek zijn, een psychodiagnostisch onderzoek, een observatie, het afnemen van een
vragenlijst, enz. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB
een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling bekwaam geacht wordt (d.w.z. als deze
voldoende in staat is om zelfstandig keuzes te maken), zet het CLB de begeleiding slechts
voort als de leerling hiermee instemt. Vanaf 12 jaar vermoedt men dat de leerling bekwaam
is. Als de leerling onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na
instemming van zijn/haar ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij
alle stappen van de begeleiding.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB.
Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren
en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt
het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep
leerlingen.
De leerling en de ouders kunnen zich NIET verzetten (verplichte begeleiding) tegen:
• de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de
leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep
leerlingen.
• de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig
afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan
welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.
• de preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. We raden dan
ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan
de school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming,
roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella,
huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.
• de collectieve medische onderzoeken (zie hieronder).
Op medisch onderzoek
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen.
Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren (in het
buitengewoon onderwijs op leeftijden). Tijdens deze contactmomenten worden een aantal
elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze
contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen.
Je mag uiteraard aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met hen
voor een vraag of een zorg een afspraak maken op een later tijdstip.
•
•
•
•
•

1ste kleuterklas
1ste leerjaar
4de leerjaar
6de leerjaar
3de secundair

3/4 jaar
6/7 jaar
9/10 jaar
11/12 jaar
14/15 jaar

In de 1ste kleuterklas word je als ouder uitgenodigd om mee te komen met je kleuter naar het
medisch onderzoek. Bij de latere onderzoeken is dit niet systematisch voorzien, maar ben je
ook welkom om mee te komen als je bijvoorbeeld een vraag hebt voor de arts of
verpleegkundige.
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De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een
systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Dit moet je vooraf met een
aangetekende brief aanvragen. Binnen een termijn van negentig dagen moet je het verplichte
systematische contact laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een
medewerker van een ander CLB of een arts extern aan het CLB. In het laatste geval moet de
arts dan wel dezelfde onderzoeken uitvoeren zoals ze per leeftijdscategorie zijn
voorgeschreven en je draagt als ouder zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen
binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de
bevoegde CLB-arts van het CLB dat de school begeleidt.
Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Dit gebeurt volgens het vaccinatieschema dat door de
overheid wordt aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.
•

1ste lagere school

6/7 jaar

•
•
•

5de lagere school
1ste secundair
3de secundair

10/11 jaar
12/13 jaar
14/15 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),
Tetanus (Klem), Kinkhoest
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond)
HPV (Baarmoederhalskanker) – 2 vaccins
Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra
een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Dit dossier bevat alle relevante
sociale, psychologische en medische gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig
zijn. De CLB-medewerkers behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
Ze houden zich aan het beroepsgeheim, het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ en de
privacywetgeving. Je kan het dossier samen met een CLB-medewerker inkijken. Zij/hij geeft
hierover telkens uitleg in een gesprek. Dit recht geldt niet voor het volledige dossier maar
enkel voor gegevens die van de leerling afkomstig zijn. Voor gezondheidsgegevens
bijvoorbeeld beslist de arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken.
Deze kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.
Naar een andere school
Gaat je zoon/dochter naar een andere school, dan gaat het dossier 10 werkdagen na de
inschrijving naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je hoeft daar zelf niets voor te
doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september
overgedragen. Als je niet wil dat het dossier wordt overgedragen, moet je dat binnen een
termijn van 10 werkdagen na de inschrijving in je nieuwe school, schriftelijk laten weten aan
de directeur van je vorige CLB. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van:
• identificatiegegevens
• (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag,
• (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs,
• gegevens in het kader van de verplichte begeleiding
• gegevens in het kader van de systematische contacten
En later?
Het CLB houdt je dossier 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek (tot 15
jaar voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luistert het CLB er graag naar. Deze wordt volgens een vaste
werkwijze behandeld. Meer info zie www.vclbaalst.be/klacht

CONCRETE AFSPRAKEN
STUDIEBOEKEN
Studieboeken kunnen gehuurd worden via www.studieshop.be. De bestellingen moeten online
doorgegeven worden via voorgenoemde website. Als je jouw boeken vóór 15 juli besteld hebt,
maakt Studieshop een pakket op naam voor je klaar. De boeken worden thuis geleverd of
kunnen afgehaald worden bij één van de vele ophaalpunten. De betaling kan je meteen online
uitvoeren via Bancontact of na levering van de schoolartikelen via domiciliëring in één termijn
of in drie termijnen (indien het bedrag meer dan 100 euro is).
Controleer je pakket nauwkeurig en reageer naar Studieshop binnen de twee weken, als iets
niet in orde is. Voor verdere vragen kan je terecht bij de klantendienst van Studieshop:
gratis nummer 0800 57 117 tussen 9 u. en 13 u. of via klantendienst@studieshop.be. Uiteraard
kan je ervoor kiezen je schoolboeken te kopen bij Studieshop of elders.

BENODIGDHEDEN VOOR HET EERSTE JAAR
Kladschrift (te gebruiken voor alle vakken)
Aardrijkskunde:
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
kleurpotloden (blauw, groen, rood, bruin, paars, oranje)
Frans:
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
1 rood bestekmapje
1 groen bestekmapje
Geschiedenis:
1 ringmap A4 (kleine ringen, rug ong. 1,5 cm)
Godsdienst:
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
Mens en samenleving:
1 ringmap A4 van de uitgeverij, ontvangen bij je boekjes
Latijn (enkel 1 Lat):
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
1 bestekmapje (kleur naar keuze)
Natuurwetenschappen:
1 ringmap A4 (kleine ringen, rug ong. 1,5 cm)
kleurpotloden
Nederlands:
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
Techniek:
1 ringmap A4 (kleine ringen, rug ong. 1,5 cm)
Wiskunde:
1 ringmap A4 (mag ook samen met andere vakken gebruikt worden)
4 U-mapjes (enkel bovenaan te openen)
Zakrekenmachine, geodriehoek en passer (wordt in de klas besproken, dus nog NIET
aankopen)
Titularisuur (enkel voor 1 Moderne)
1 dunne ringmap
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LEERLINGENKAART EN MIDDAGPAS
Iedereen krijgt een leerlingenkaart, ter beschikking gesteld door de school. De kaart wordt
gepersonaliseerd en zal ook als middagpas en (bij code groen) als kaart middagactiviteiten
dienst doen. De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze de school enkel verlaten op
vertoon van een 'middagpas'.
Elke middag (niet op woensdag) is er controle aan de poorten. Wie geen geldig middagpasje
kan voorleggen, mag de school niet verlaten. De ouders kunnen via het item op de achterkant
van de persoonlijke leerlingenfiche (in te vullen op 1 september) hun toestemming geven om
aan hun zoon of dochter een middagpas uit te reiken. Deze pasjes blijven geldig tot
september 2021, tot wanneer de nieuwe leerlingenkaarten worden afgeleverd (in de loop van
september). Eens een middagpas toegestaan werd door de ouders, draagt de school tijdens
de middagen waarop de leerlingen effectief de school verlaten geen verantwoordelijkheid
meer voor hen.

WARME MAALTIJDEN
Iedere schooldag, behalve op woensdag, kunnen de leerlingen
een warme maaltijd bekomen. Deze bestaat uit een kop soep
en een hoofdgerecht, dit aan een democratische prijs van €
4,50 per maaltijd. De maaltijden worden door de ouders via het
item op de achterkant van de persoonlijke leerlingenfiche (in te
vullen op 1 september) aangevraagd. Soep is apart te
verkrijgen aan € 0,50 per tas (soepkaart aan € 5).
Vanaf donderdag 3 september worden er warme maaltijden aangeboden. We werken
daarvoor samen met cateraar "Sodexo". Meer info vinden jullie hierover op onze website
onder het menu "schoolrestaurant”. Jullie kunnen nu reeds het menu van september
raadplegen.
De meeste leerlingen eten 's middags boterhammen. Er kunnen ook belegde broodjes met of
zonder groenten besteld worden aan de balie. Deze broodjes kosten € 2,80 en kunnen enkel
voor 8.15 u. besteld worden.
In alle refters staan karaffen drinkwater klaar. De school beschikt ook over drie
drinkwaterfonteintjes. Bovendien zijn er drankautomaten voor water en fruitsap met prijzen
vanaf € 1. Iedere middag is er verse soep te verkrijgen aan € 0,50. Op vraag van de leerlingen
maken we gebruik van “een soepkaart”. Ze zal te koop zijn voor de prijs van € 5 (10 soepen)
en zal aangekocht kunnen worden in de refters bij de personen die de soep bedelen.
Aangezien onze leerlingen de kans krijgen om hun middagpauze zinvol in te vullen, spreekt
het vanzelf dat een middagpas enkel aangevraagd wordt om hen toe te laten hun middagmaal
thuis, bij een familielid of bij een van de ouders op het werk te gebruiken. Het kan
niet de bedoeling zijn om elke middag in een café te gaan picknicken. We hopen dan ook dat
jullie, als ouders, samen met ons dit standpunt kunnen innemen.

BIBLIOTHEEK
De wereld, mijn dorp!
Internet, uitwisselingen allerhande, verre en minder verre
vakantiebestemmingen… in de moderne samenleving is talenkennis
onontbeerlijk. Vermits lezen nog altijd een belangrijk middel vormt om
die kennis te verwerven, hebben wij in de loop der jaren een bibliotheek
opgebouwd. In overleg met de vakleerkracht kan jullie kind een boek
ontlenen.

AVONDSTUDIE
Elke schooldag (behalve op woensdag) kunnen de leerlingen, die niet onmiddellijk naar huis
kunnen, op school blijven om te studeren en dit van 15.45 u. tot 17.30 u. (op vrijdag tot 17
u.). Deze mogelijkheid wordt door de school gratis aangeboden. De avondstudie wordt door
de ouders via het item op de achterkant van de persoonlijke leerlingenfiche (in te vullen op 1
september) aangevraagd.
Op dinsdag- en donderdagavond kan de avondstudie gebruikt worden (tot 16.30 u.) om
inhaaltoetsen af te leggen.
De avondstudie start vanaf de tweede lesweek, in casu maandag 7 september.

KLEDIJ OP SCHOOL
Het spreekt vanzelf dat iedereen verzorgd en stijlvol gekleed naar school komt.
Sport- of vrijetijdskledij wordt niet toegelaten. Voor meer informatie hierover
verwijzen we naar het schoolreglement.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar kopen de nieuwe leerlingen een t-shirt
en een zwarte short van de school voor de lessen L.O. Zij dragen er
sportschoenen, geen turnpantoffels.

LOCKERS
Op vraag van de leerlingenraad en na bespreking in de schoolraad werd in ons schoolgebouw
voor iedere leerling een afsluitbaar kastje geplaatst. In dit kastje kunnen ze een schooltas,
een sportzak, een rekenmachine … bewaren. De leerlingen van de eerste graad moeten er
ook hun GSM en portefeuille bewaren.
Er wordt een huurprijs en een waarborg
voor de locker gevraagd. Bij inlevering van
de originele sleutel wordt de waarborg
terugbetaald.
De school heeft in de aankoop van kastjes
geïnvesteerd om mee te werken aan de
bescherming
van
persoonlijke
eigendommen. De leerlingen moeten er
ook hun turngerief bewaren. We behouden
wel het recht om (met de reservesleutel)
controle uit te voeren op wat erin bewaard
wordt. De betaling gebeurt via de
schoolrekening.
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COMMUNICATIE MET OUDERS
SMARTSCHOOL OP DvM…
DvM Humaniora probeert ouders zo goed mogelijk te informeren en probeert leerlingen een
leeromgeving aan te bieden die hen ondersteunt bij het instuderen van de leerstof.
Onze school gebruikt hiervoor onder meer het leerplatform Smartschool. Dit is een, met
gebruikersnaam en wachtwoord, afgeschermde website waar ouders o.a. de rapporten van
hun kind kunnen raadplegen en waar leerlingen extra informatie over al hun vakken kunnen
terugvinden.
Ouders kunnen hier ook alle brieven die aan hun kind worden meegegeven digitaal raadplegen
en kunnen via de berichtenmodule met de school communiceren. Afspraken voor het
oudercontact worden ook via deze weg vastgelegd.
Ook leerlingen kunnen berichten sturen én vinden binnen Smartschool extra oefeningen,
oplossingen van toetsen, enquêtes, taken, samenwerkingsopdrachten, leerpaden,
interessante websites e.d. terug voor al hun vakken.
De directie gebruikt dit platform om te communiceren met ouders en leerlingen. Volg dus zeker
in coronatijden jullie berichten op!
Kortom, DvM Humaniora blijft niet achter in dit digitale tijdperk en stelt alles in het werk om
op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en zal deze implementeren als ze een
meerwaarde betekenen voor leerkrachten, leerlingen en/of ouders.

BERICHTGEVING
Tussentijdse en/of dringende berichten worden aan de ouders meegedeeld via de
schoolagenda of d.m.v. een bericht via Smartschool. Je vindt ook een exemplaar van alle
brieven in Smartschool. Uitstappen worden meegedeeld d.m.v. een briefje dat in de
schoolagenda gekleefd wordt en door de ouders moet ondertekend worden.

ONZE WEBSITE
Misschien heb je al eens gesurft naar onze website
www.dvmhumaniora.be?
Je zal daarbij gezien hebben dat onze website langs de ene
kant veel algemene informatie bevat voor toekomstige
leerlingen met daarbij onder andere informatie over
infoavonden (met inschrijvingspagina’s), studierichtingen,
STEM, CLIL, algemene zaken over de eerste lesweek van je
kind, het pedagogisch project, wat onze school aanbiedt
aan maaltijden enz.
Daarnaast is de site ook een onthaalpagina voor leerlingen en hun ouders. Om de overstap
van de basisschool naar de middelbare school niet te groot te maken, zal je ook bij ons op de
website een blog zien die meermaals per week geüpdatet wordt afhankelijk van het aantal
activiteiten in die week. De blog is niet meer specifiek per klas, maar voor de volledige school.
We maken tekst- en beeldverslagen van zowat alles wat onze leerlingen op school doen.

Uitstappen, activiteiten, gastsprekers die langskomen op school, winnaars van allerlei
(buiten)schoolse wedstrijden, acties van werkgroepen van onze school... ze komen allemaal
aan bod.
Verder kan je op onze site ook het maandmenu van ons schoolrestaurant terugvinden, alsook
informatie voor oud-leerlingen, een FAQ-pagina met veelgestelde vragen, informatie over wie
is wie, GOK en dergelijke.
We hebben met onze website ook bewust de mobiele kaart getrokken. Zo is er niet alleen een
versie voor op de desktop, maar zijn er ook versies voor de smartphone en de tablet. Omdat
we jaar na jaar meer mobiele bezoekers krijgen, is dit ook een aandachtspunt geworden. We
doen er dan ook alles aan om ook mobiel bereikbaar te blijven voor onze bezoekers. In een
wereld waar de software-updates heel vaak voorkomen, is dit geen evidentie. Toch doen wij
er alles aan om hier ook kwaliteit te bieden en de visualiteit op diverse toestellen hoog in het
vaandel te dragen.
We hopen dan ook dat je dit schooljaar veel naar de website surft en op die manier op de
hoogte kan blijven van allerlei zaken die in onze school leven, want onze bruisende school
leeft, en dat proberen we via deze digitale weg zoveel mogelijk over te brengen. Tot later of
tot op www.dvmhumaniora.be.

DVM NIEUWSBRIEF

Net als vorig schooljaar zal er ook nu een maandelijkse digitale
nieuwsbrief via smartschool verstuurd worden. De voordelen zijn
legio: we kunnen jullie als nieuwslezers digitaal berichten en dit op
een zeer schermvriendelijke manier. Bovendien kunnen we snel
inspelen op de actualiteit.
Bij het aanklikken van ‘lees meer’ bij een bericht, kom je rechtstreeks
op het blogbericht op onze website terecht. Daar kan je dan het
volledige artikel lezen mét bijhorende fotoreportage. Tekst en beeld
worden in elkaar verweven.
Heel wat bijlagen kunnen digitaal geraadpleegd worden. Denken we
maar aan de schoolmaaltijden, proefwerkroosters, een brief van de
ouderraad…
In augustus zal nog steeds DvMagazine op papier verschijnen, als
jaarlijks infomagazine voor de leerlingen. Al het nieuws voor het
nieuwe schooljaar zal erin vermeld staan.
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OUDERCONTACTEN: door corona alleen digitaal/telefonisch mogelijk.
Heeft je kind in de loop van een schooljaar een probleem, stel dan niet uit om digitaal of
telefonisch contact op te nemen met de school. De klastitularis, vakleerkracht,
leerlingenbegeleiding, directie en CLB-verantwoordelijke staan jullie graag te woord. Op die
manier kan onmiddellijk gereageerd worden in het belang van jullie kind.
De
school
organiseert
daarbuiten
ook
oudercontacten. Al deze oudercontacten kunnen
alleen digitaal of telefonisch plaatsvinden. Vooraf
krijgen jullie via Smartschool een bericht met
informatie. In het eerste jaar worden de ouders een
eerste maal uitgenodigd na het eerste rapport nl. op
dinsdag 6 oktober of op donderdag 8 oktober 2020.
Ook ouders van nieuwe leerlingen in andere jaren
kunnen op donderdag 8 oktober 2020 een afspraak
met de leerkrachten van hun zoon/dochter maken.
Op woensdag 16 december 2020 wordt een digitaal
oudercontact gepland voor alle leerlingen.
Ouders bespreken dan samen met hun zoon/dochter
het semesterrapport met de klastitularis.
Hiervoor zullen jullie via de smartschoolmodule ‘oudercontact’ online zelf een afspraak met
de titularis kunnen maken. Ouders die dat wensen kunnen dan later in december via diezelfde
module ook een afspraak bij andere leerkrachten aanvragen.
In april voorzien we ook een oudercontact voor ouders van leerlingen van het eerste jaar die
graag nog een overlegmoment willen met een specifieke vakleerkracht. Dit is geen verplicht
oudercontact zoals in december.
In functie van een studiekeuze voor het hoger onderwijs (en resultaten eerste semester) wordt
voor het zesde jaar een (nog digitaal?) oudercontact gepland op dinsdag 18 mei 2021.
Voor leerlingen die een studiekeuze moeten maken binnen het secundair
onderwijs vindt een oudercontact plaats in mei: voor het tweede en het
vierde jaar op dinsdag 18 mei 2021 of donderdag 20 mei 2021. Hieraan
gaat een infoavond i.v.m. studiekeuzes vooraf op dinsdag 27 april 2021
(tweede jaar) en woensdag 28 april 2021 (vierde jaar). Voor de
oudercontacten in april en mei wordt NIET met de
Smartschoolmodule gewerkt, maar zal jullie een link naar een
bevraging worden doorgestuurd zodat jullie kunnen aangeven welke
leerkrachten jullie wensen te spreken. In de mate van het mogelijke
wordt met het uur van jullie voorkeur rekening gehouden.
Een laatste oudercontact, enkel voor leerlingen met B- of C-attest of uitgestelde proeven, is
voorzien op dinsdag 29 juni 2021 vanaf 17 u. Voor dit oudercontact worden de ouders
telefonisch uitgenodigd.

ADMINISTRATIE
AFWEZIGHEIDSBEWIJZEN
Afwezigheidsattesten moeten onder open omslag (met vermelding van naam + klas) aan de
receptie worden afgegeven of ingescand en via Smartschool doorgestuurd worden naar mevr.
S. Kestens.

DOOR DE SCHOOL IN TE VULLEN FORMULIEREN
Alle door de school in te vullen formulieren (bv. voor de mutualiteit ...) moeten onder open
omslag (met vermelding van naam + klas) aan de receptie worden afgegeven of ingescand
via Smartschool gestuurd worden naar mevr. S. Van de Velde. De ingevulde formulieren
worden jullie zo spoedig mogelijk terugbezorgd.

REKENINGEN
Elk trimester ontvangen alle ouders een schoolrekening voor de kosten die zij zelf moeten
dragen. We verwachten dat deze afrekening binnen veertien dagen na verzending via email volledig wordt betaald. Op aanvraag is gespreide betaling mogelijk. De school wil voor
gescheiden ouders ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening als er een vonnis
kan voorgelegd worden.
Voor sommige uitgaven (bv. fotokopieën en activiteiten) wordt gewerkt met voorschotten en
een eindafrekening. Een lijst met financiële bijdragen die kunnen worden gevraagd is te
consulteren in Smartschool onder Info voor ouders>Praktische info. Deze lijst bevat zowel de
verplichte als niet-verplichte uitgaven die via de schoolrekening worden afgerekend.
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die de leerlingen zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het
betalen van je handboeken, van fotokopieën … Zaken die de school als enige aanbiedt,
bijvoorbeeld voorgedrukt proefwerkpapier, worden verplicht aangekocht op school. Er zijn ook
zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt.
Voor sommige uitgaven vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel
richtprijzen vermeld. Een fotokopie kost bijvoorbeeld € 0,05 per stuk. Van deze prijs zal het
schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige kosten kent het schoolbestuur de prijzen niet
vooraf. Het geeft hiervoor richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt
van de richtprijs zal liggen. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs
op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de
schoolraad. Kosten worden niet aangerekend bij afwezigheid op voorwaarde dat de school
geen kosten heeft gemaakt of de door haar reeds gemaakte kosten kan recupereren.
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen
jullie contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt
over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete
behandeling van jullie vraag. De school beschikt overigens over een sociaal fonds. Leerlingen
die beschikken over een gelijkekansenpas (te bevragen bij OCMW & ‘Mensen voor Mensen’,
Sinte Annalaan, 41 – 9300 Aalst – tel. 053 78 36 60) kunnen de culturele activiteiten in De
Werf meemaken aan € 1,50.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat
er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar
een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
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SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De
huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) werden vanaf
schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat
Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen
voor studenten in het hoger onderwijs.
Wat wil dit zeggen?
Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en
uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het
vroegere kinderbijslagfonds). Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via
info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

ACTIVITEITEN VOOR ALLE GRADEN
TONEEL
Toneel mag niet ontbreken op de lijst van
buitenschoolse activiteiten. Elk leerjaar krijgt per
schooljaar een aantal toneelstukken te zien.
Vermits onze school zo gunstig gelegen is – net
naast CC De Werf – lijkt het logisch dat wij
daarvoor in de mate van het mogelijke kiezen uit
het aanbod van dat cultureel centrum.
Per graad proberen wij twee toneelstukken te
kiezen uit het gamma dat diverse
theatergezelschappen aanbieden. Voor de
hoogste graad komen bovendien de vreemde
talen aan bod: minimum één toneelstuk in het
Frans en/ of Engels.

TAALSTAGES
Het tweede jaar trekt naar Luik om de kennis van de Franse taal om via dynamische
rollenspelen het Frans te oefenen.
Het derde jaar maakt kennis met de stad Rijsel en komt veelvuldig in contact met de lokale
bevolking en de bijhorende Franse cultuur.
In het vierde en het vijfde jaar krijgen de taalstages een nieuwe dimensie: ze worden
uitgebreid tot een vakoverstijgend project…
Tijdens de 3-daagse uitstap van de vierdes naar Groot-Brittannië zal uiteraard het Engels
speciale aandacht krijgen. Maar ook voor andere vakken, zoals biologie, geschiedenis,
aardrijkskunde… zijn er interessante dingen te beleven die perfect aansluiten bij de
leerplannen.
In het vijfde jaar gaan de leerlingen naar Parijs voor een driedaagse taalstage. Door middel
van interactieve taalactiviteiten kunnen zij hun kennis van het Frans toepassen in de praktijk.
Via de vakken geschiedenis en esthetica krijgen zij een beter inzicht in belangrijke stromingen
uit het verleden. Dit project wordt grondig voorbereid tijdens een aantal uren “seminarie” die
hiervoor bestemd zijn.
In het zesde jaar bezoeken de leerlingen tijdens een vijfdaagse uitstap Berlijn. De zesdes
trekken vier dagen door de hoofdstad van Duitsland. Berlijn is doordrongen van geschiedenis
en vertelt boeiende verhalen waarin o.a. het litteken van de Berlijnse Muur maar ook het rijke
museumaanbod en de bloei van het artistieke leven na de hereniging van Duitsland, centraal
staan. Tijdens deze excursie spelen de activiteiten op alle aspecten van de stad in.

BEZINNING
Opvoeden is zoveel meer dan leren en studeren. Daarom vinden we het in onze school
belangrijk dat onze leerlingen kunnen kennismaken met verschillende aspecten van een
eigentijdse christelijke spiritualiteit. Vanuit deze idee hebben we gekozen voor een heel
verscheiden aanbod van ‘bezinningsdagen’ gedurende de zes jaren humaniora.
In het eerste jaar gaan leerlingen op ontmoetingsdag om kennis
te maken met hun nieuwe leraars en klasgenoten. De leerlingen
van het tweede jaar oefenen vooral sociale vaardigheden op de
exploratiedag.
De derdejaars gaan in het begin van het schooljaar een hele dag
met hun klas en hun godsdienstleerkracht op locatie in en rond
de school. Daar krijgen ze de kans om via verschillende actieve
werkvormen de nieuwe klasgroep op een andere manier te leren
kennen. Via luchtige spelletjes komen we dichter bij elkaar, maar
er is ook ruimte voor diepere thema's.
In het vierde jaar gaan de leerlingen op verschillende momenten op een
interactieve manier met sociale thema's aan de slag. Ze krijgen van een vrijwilliger van Rikolto
meer informatie over waar deze organisatie voor staat en daarna krijgen ze de kans om zelf
hun schouders mee onder dit project te zetten tijdens het verkoopsweekend in januari. Op die
manier komen heel wat leerlingen voor het eerst in contact met wat het is om vrijwilligerswerk
te doen. Verder krijgen de leerlingen een infosessie en interactieve werkvormen over
relatievorming en seksualiteit.
In het vijfde jaar laten we op de bezinningsdag het drukke, alledaagse schoolleven even achter
ons om tot rust, relaxatie en meditatie te komen. Tijdens de dag maken de leerlingen kennis
met eenvoudige basistechnieken van yoga, massage en ontspanning. Misschien ontdekken
sommige leerlingen een ontspanningstechniek die ze verder willen ontwikkelen.
Voor onze laatstejaars kiezen we dan weer voor een heel ander opzet: een sociale stage. De
leerlingen kiezen zelf een organisatie die mensen opvangt, helpt of begeleidt, waar zij dan
twee dagen gaan helpen, meeleven en meewerken.

FRUIT OP SCHOOL
FRUITAUTOMAAT

We gaan ook dit jaar de gezonde toer op! We willen
de slogan “Eet meer fruit” nog duidelijk luider laten
klinken. Niets wordt minder gemakkelijk. Onder de
luifel kan je terecht voor een smakelijk potje verse
fruitsalade, een sapje of smoothie uit de automaat.
Verschillende soorten seizoensfruit of zelfs
exotische vruchten zijn verkrijgbaar. Allemaal
vers,
zonder
toegevoegde
suiker
of
bewaarmiddelen. Laat het jullie smaken! Prijzen
varieerden dit jaar tussen € 0,90 en € 2,80. Er kan
ook gekozen worden voor een vooraf opgeladen
betaalkaart van € 10, verkrijgbaar op het
secretariaat.
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HOEKJE VAN DE OUDERRAAD
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten
Vorig jaar hebben we de bietentocht omgevormd naar een smikkeltocht. Deze culinaire
wandeling werd bijzonder goed ontvangen en het was de bedoeling deze dit jaar terug te
organiseren. Maar spijtig genoeg ziet het er naar uit dat corona hier dit jaar een stokje zal
voor steken… Voorlopig houden we onze reservatie van de zaal nog even in beraad, maar …
alle andere activiteiten zijn momenteel ook onder voorbehoud.
Het enige wat wél vaststaat is onze wijnverkoop.
Zin om de sfeer op te snuiven, om nu en dan mee de handen uit te mouwen te steken of heb
jij nog bruisende ideeën? Dan verwelkomen wij je graag op maandag 14 september
voor de eerste ouderraad van dit schooljaar. En gezien corona zal deze spijtig genoeg
digitaal verlopen. Ook als ouder moeten we ons aanpassen.
Graag een seintje via ouderraad@dvmhumaniora.be! Graag telefoonnummer, e-mailadres,
adres en de naam van je zoon/dochter + klas vermelden!
Je weet niet waarvoor een ouderraad dient, wat een ouderraad doet, wie de leden
zijn?
In de eerste plaats wil de ouderraad een spreekbuis zijn naar de school toe en een
aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast is het de bedoeling om het schoolgebeuren te
ondersteunen, dit in samenwerking en overleg met de leerkrachten en directie van de school.
Tot binnenkort.
De ouderraad

WIJNACTIE OUDERRAAD DvM - NAJAAR 2020
Ook dit najaar kunnen jullie terug de eigen voorraad wijnen voor de eindejaarsfeesten of
relatiegeschenken aanvullen via de kwaliteitsvolle wijnactie van DvM Ouderraad.
Net als alle voorgaande edities gaat ook nu weer de opbrengst van deze wijnverkoop integraal
naar jullie kinderen: de opbrengst van de voorbije wijnacties werd o.a. besteed aan de
aankoop van Chromebooks Acer, die ondertussen veelvuldig worden gebruikt door de
leerlingen voor diverse vakken.
We hopen dus ook dit najaar weer massaal te kunnen rekenen op de steun van vele ouders
en leerkrachten om onze wijnactie te steunen door hun wijnvoorraad aan te vullen en/of
eindejaarsgeschenken in te kopen voor hun vrienden/familie!
Midden september zullen jullie via jullie kinderen en/of smartschool een bestelbon ontvangen
met een lijstje van diverse wijnen met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Groetjes van de ouderraad.

WIE IS WIE IN DE SCHOOL?
Directeur:

mevrouw Michèle Haeck

Adjunct-directeur:

mevrouw Ingrid Bockstal

Deeltijds directielid:

mevrouw Riet Bettens

Graadcoördinatoren:

mevrouw Sylvia De Mesel (1ste graad)
mevrouw Kristin Droessaert (2de graad)
mevrouw Riet Bettens (3de graad)

Ondersteunend personeel:

mevrouw Carolien Van Praet

schooladministratie

de heer Thierry Van Houtte

schooladministratie

mevrouw Els Vanvaerenbergh

personeelsadministratie

mevrouw Peggy Buggenhout

personeelsadministratie

mevrouw Sofie Kestens

leerlingenadministratie

mevrouw Sandy Van De Velde

receptie-fotokopieën
leerlingenadministratie

Smartschool en ICT-coördinator:

de heer Gert Deridder

Boekhouding:

mevrouw Marleen De Bruyn
de heer Dimitri Verhecken

Website en nieuwsbrief:

mevrouw Kristin Droessaert

Leerlingenbegeleiding:

1ste graad:

mevrouw Sylvia De Mesel
mevrouw Caroline Maesenaere
mevrouw Marijke Van Dooren

2de graad:

mevrouw Lies Daghuyt
de heer Mattias Biesbroeck

3de graad:

mevrouw Kim Van Mulders
mevrouw Ann Van der Smissen

Oud-leerlingenwerking:

mevrouw Ingrid Bockstal
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VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
1ste trimester
ma 05/10/2020: lokale verlofdag
wo 28/10/2020: vrijaf voor alle leerlingen (klassenraden)
ma 2/11/2020 tot en met zo 08/11/2020: herfstvakantie
wo 11/11/2020: Wapenstilstand
ma 21/12/2020 tot en met zo 03/01/2021: kerstvakantie

2de trimester
vr 22/01/2021: pedagogische studiedag
ma 15/02/2021 tot en met zo 21/02/2021: krokusvakantie
ma 05/04/2021 tot en met zo 18/04/2021: paasvakantie

3de trimester
do 13/05/2021: Hemelvaartsdag
vr 14/05/2021: brugdag
ma 24/05/2021: Pinkstermaandag

OPENINGSUREN
Vanaf 1 september is de school iedere schooldag open van 7.30 u. tot 16.30 u.
(op woensdag tot 13 u.)

KALENDER
SEPTEMBER 2020
di

1

Hervatting van de lessen

wo

2

1: ontmoetingsdag

wo

2

2: exploratiedag

do
vr

3
4

di

15

1: biotoopstudie (groep 1)

do

17

1: biotoopstudie (groep 2)

vr

18

Alle lln.: sportdag

ma

21

Start fietsweek

15.30 u.

Toets vakantietaken
1: meter en peter

