
 
 
 
 
 
 

Geachte ouders 
Beste leerlingen 

 
 

Vlaamse week tegen pesten 
 

Van 22 februari tot 1 maart 2019 loopt de Vlaamse week tegen pesten. Graag wijzen we u nogmaals 
op ons anti-pestbeleid, gebaseerd op preventie. 

 
- Permanente aandacht om pestproblemen tijdig te detecteren (o.a. voldoende toezicht tijdens alle 

onderbrekingen en speeltijden) 
- Lessen ‘Talentontwikkeling’ in het 1ste jaar behandelen o.a. pesten 
- Groepsbevorderende activiteiten: sportdagen, schoolreizen, Hoppedagen (2BVL), Romeinse 

veldtocht (2TSO), Breek uit jezelf-dag (3de jaren), De Uitdaging (driedaagse in de Ardennen voor 
5de jaren), eindejaarsreizen, … 

- Anonieme enquête in alle 1ste, 2de en 3de jaren (november) over pestgedrag, met onmiddellijke 
opvolging door klassenraad en leerlingenbegeleiding 

- No-blame methode bij pestgedrag, gecoördineerd door de leerlingenbegeleider 
- Leerlingcontact (individueel gesprek tussen leerling en klassenleraar) in december en maart 

 
In elk geval doen we deze oproep aan al onze leerlingen: 
 
- Meld pesterijen aan de school of het CLB. Op die manier verbinden we ouders, school en jongeren 

waardoor we het probleem beter kunnen aanpakken. 
- Informeer je. Informatie over de aanpak van pesten op school vind je in het schoolreglement. We 

geven ook graag enkele handige websites en tips mee. 
 

Tips om cyberpesten te voorkomen: 
 
- Praat er over 
- Stel jezelf telkens de vraag: “zou ik deze foto in het echt ook tonen, zou ik deze zin tegen iemand 

durven zeggen,…” 
- Maak een sterk wachtwoord aan (hoofdletters, cijfers, symbolen gebruiken) 
- Meld ongepaste inhoud via de webpagina 
- Weet hoe je privacyinstellingen bijwerkt, de zichtbaarheid van je profiel instelt of een persoon 

blokkeert ... 
 
Op www.jeugdenschool.be/pesten vind je meer tips en een aantal links naar nuttige websites: 
http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten 
http://www.veiligonline.be 
http://www.jac.be  
www.awel.be 
www.kieskleurtegenpesten.be 
 

 
MAANDKALENDER FEBRUARI 2019 
  
Maandag 04.02  Rotary verkeersbeurs voor alle 6de jaren (zie memo) 
  Start stageperiode studenten Arteveldehogeschool 
  Cognitieve vaardigheidstest door Thomas Morehogeschool i.s.m. CLB voor 2ME 

en 2BHT (deel 1) 
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Dinsdag 05.02  Studie-uitstap Haven Antwerpen en Technopolis voor 2IW, 2BHT en 2ME 
  Toneel ‘Het schaap van Vlaanderen’ voor alle 4de jaren 
  Bibliotheekintroductie voor 1B1 
  Sollicitatiebeurs voor alle 6de en 7de jaren 
  Infoavond i.v.m. Modernisering secundair onderwijs voor ouders van kandidaat-

leerlingen in zaal Rekkelinge (Ideaal) 
Woensdag 06.02  Beursbezoek ‘Indumation’ voor 6EE en 6EM 
  Les ‘Auto in nood’ voor leerlingen Leiepoort campus Sint-Theresia door 7BAE 
  Extra infoavond i.v.m. Modernisering secundair onderwijs voor ouders van 

kandidaat-leerlingen in zaal Rekkelinge (Ideaal) 
Vrijdag 08.02  VDAB-opleiding ‘Parametreren van frequentiesturing’ voor 6EM 
  Bedrijfsbezoek ‘Gearcraft’ voor 6BWM en 7BCW 
  Beursbezoek ‘Indumation’ voor 7SB 
  Bibliotheekintroductie voor 1B2 
Maandag 11.02  Medisch onderzoek voor 3BHK 
  Infosessie ‘Gameverslaving’ voor alle 1ste jaren 
   Infoavond Ierlandreis voor ouders en leerlingen van 6IW 
Dinsdag 12.02   Bouwavond ‘3D-printing in de bouw’ en ‘Innovatieve meettechnieken met 

drones en 3D-scanning’ (uitnodiging zie website) 
Woensdag 13.02  Les ‘Auto in nood’ voor leerlingen Leiepoort campus Sint-Theresia door 7BAE 
  Opleiding ‘Vloerverwarming’ door Rosco voor 6BHK en 7BRB 
Donderdag 14.02  Medisch onderzoek voor 1A3 
  Bedrijfsbezoek ATS voor 6EIT 
Vrijdag 15.02  VDAB-opleiding ‘Parametreren van een frequentiesturing’ voor 6EE 
  Workshop ‘Pompen’ (Unilin) voor 6EM 
Zondag 17.02  24ste VTI Eetfestijn in Brielpoort 
Dinsdag 19.02  Auteurslezing Marc De Bel voor 1B en 1A3 
  Cognitieve vaardigheidstest door Thomas Morehogeschool i.s.m. CLB voor 2ME 

en 2BHT (deel 2) 
  Bezoek Autoworld + Legermuseum voor 5AT en 5BA 
Woensdag 20.02   Strafstudie 5 
Donderdag 21.02   Infoavond Hoger onderwijs voor 6TSO 
Vrijdag 22.02  Medisch onderzoek voor 3BBM 
  Studiebezoek Picanol + PSI control mechatronics Ieper voor 5EE, 5EM, 6EE, 6EM, 

6IW en 6EIT 
Maandag 25.02  Medisch onderzoek voor 3EE en 3EM 
  Medisch onderzoek i.k.v. stage voor 5BSO en 5AT, 5BT en 5EIT 
  Eindejaarsreis Polen voor 6BSO 
  Studiebezoek Holcin voor 4BB, 4BT en 4BHK 
Dinsdag 26.02  VCA-examen voor 5BSO, 5AT, 5BT, 5EIT, 6EE, 6EM en 6BHK 
Donderdag 28.02  RTC-opleiding ‘Didactische pick-and-place opstellingen’ voor 7SB 
Vrijdag 01.03  100-dagenviering voor alle 6de jaren 
Zaterdag 02.03  Krokusvakantie t.e.m. 10.03  
 

 


