
 
 
 
 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
De dagen in november worden steeds korter en stilaan is het zowel ’s morgens als ’s avonds van 
levensbelang om gezien te worden in het verkeer.  Zowel voetgangers als fietsers blijven in deze komende 
donkere periode zwakke weggebruikers die zichzelf beter kunnen beschermen door zich zichtbaar(der) te 
maken in het verkeer met lichtweerkaatsende elementen op kleding, boekentas of fiets, met het dragen 
van een reflecterende armband, een fluohesje, extra flikkerende lichtjes, … Het is in je eigen (levens)belang 
dat je fiets- of bromfietsmateriaal in orde is! Daarnaast nemen wij als school ook de nodige voorzorgen 
m.b.t. veiligheid wanneer onze leerlingen in het verkeer terecht komen, bv. in de lessen L.O., op sportdagen, 
studie-uitstappen, e.d.  
 
Schoolroutekaart 
Sinds jaar en dag bestaat in Deinze de ‘Schoolroutekaart’, een kaart waarop de veiligste routes van en naar 
school aangeduid staan en gevaarlijke punten toegelicht worden. Alle scholen, het stadsbestuur en de 
provincie Oost-Vlaanderen werken daarvoor samen. Er werd een digitale versie ontwikkeld, via het project 
‘Route 2 School’ (www.route2school.be). Deze digitale schoolroutekaart kan interactief gebruikt worden 
via computer, tablet of smartphone. De app kan bovendien gebruikt worden om problemen die jij of je kind 
ervaren op weg van of naar de school te melden. Bovendien krijgen we zo ook zicht op de routes die 
gebruikt worden. Op die manier kunnen we de schoolroutekaart verder optimaliseren en acties 
ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hoe deelnemen? Een duidelijk stappenplan is terug 
te vinden op de website van www.route2school.be.  
 
Anti-pestbeleid 
In de loop van de maand november wordt in alle klassen van de eerste, tweede en derde jaren een enquête 
afgenomen rond het welbevinden in de klas. De vraag wordt o.a. gesteld of leerlingen zich voldoende 
aanvaard voelen in de klas, of ze bij hun klasgenoten terecht kunnen indien ze problemen hebben, of er 
leerlingen zijn die anderen pesten of uitsluiten … Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. De 
resultaten worden besproken op de klassenraad van december.  
Alle eerste jaren volgen na de herfstvakantie een workshop ‘sociale vaardigheden’. In kleine groepjes en 
begeleid door de klassenleraar, opvoeder of ondersteuner geven de leerlingen aan hoe ze reageren in 
bepaalde situaties die zich kunnen voordoen in de klas, op de speelplaats en buiten de school, leren ze hoe 
ze op een gepaste manier communiceren, hun mening zeggen en opkomen voor zichzelf.  
 
Examen- en toetsenperiode 
De drukte van eind oktober, met het eerste partieel cijfer en de klassenraden, ligt achter ons. Het eerste 
rapport is besproken, een cijfer dat nog doordrongen is van meer of minder herhalingsleerstof.  Het tweede 
rapport voor TSO komt half december. Voor BSO staan de kersttoetsen nu reeds ingepland in de 
smartschoolagenda en volgt een tweede partieel cijfer half december. ‘Leren en studeren’ staat dus de 
komende weken centraal. Dit vraagt van de leerling inzet en doorzettingsvermogen.  Een goede 
studiemethode is hierbij niet onbelangrijk. 
 
1. Onze school helpt leerlingen stappen te zetten. In het 1ste jaar wordt in het vak Talentontwikkeling veel 

aandacht besteed aan het ‘leren leren’, een methode die ook nog in de volgende jaren vakgebonden 
verder wordt ontwikkeld.  
Hoe verwerkt de leerling zijn leerstof?  Hoe, wanneer en waarom maakt hij een goede samenvatting? 
Hoe en in welke mate memoriseert hij zijn leerstof? Gebruikt hij voldoende zintuigen bij het 
instuderen; lezen (zien), hardop lezen (horen), schrijven, samenvatten, schetsen (inzicht brengen, 
aanvoelen). Hoe controleert hij zichzelf? 
Beste leerling, wees kritisch voor jezelf. 

2. De leerlingen verschillen van elkaar. De school houdt rekening met de persoonlijke mogelijkheden en 
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ingesteldheid van zijn leerlingen. Geregeld worden de leerlingen getoetst of zij de aangeboden kennis 
en vaardigheden hebben verwerkt. Een eerste resultaat van deze overhoringen heeft u reeds in 
handen gekregen.  
Wat was goed, wat was minder goed en wat was slecht? Wat leren wij uit deze cijfers en 
beoordelingen? Hoe zullen wij dit bijsturen zodat een volgende beoordeling even goede of betere 
cijfers worden behaald? 
Beste leerling, beoordeel je eigen resultaten en pas je studie aan.  

3. Het secretariaat maakt het examenrooster op. Het zal zoals gewoonlijk worden voorgelegd aan  
leerkrachten en leerlingen.  De eerste klassen zullen reeds rond 5 december met de examens 
beginnen. Het definitieve rooster zal tijdig worden vrijgegeven. Vanaf dat ogenblik is het de hoogste 
tijd voor het opmaken van een studieplan, het nakijken van de notities op correctheid en volledigheid, 
het afwerken van bijzondere taken en opdrachten.  
Beste leerling, bereid je ernstig voor door je vooropgesteld studieplan te respecteren. Bedenk dat 
bij de verwerking van de leerstof het structureren en het herhalen van groot belang zijn.  

Wij wensen ieder afzonderlijk goede moed, een grote dosis doorzettingsvermogen en voldoende 
zelfvertrouwen in eigen kunnen.  
 
AGENDA VAN DE MAAND NOVEMBER 2022 
 
Maandag 07.11  Week van de mediawijsheid 
Dinsdag 08.11  Gebedsdienst overledenen voor 2STEMW1, 5IW, 3EMT2, 5AT, 3TW1,7BCW  
Woensdag 09.11 Workshop ‘sociale vaardigheden’ voor 1STEMW1 en 1STEMW2 
Donderdag 10.11 Idem voor 1STEMA2 en 1STEMB2 
Vrijdag 11.11  Vrijaf (Wapenstilstand) 
Maandag 14.11  Evacuatieoefening 
   Bibliotheekintroductie voor 1STEMA3 
Dinsdag 15.11  Filmvoorstelling ‘Un Monde’ voor 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK (Studio Skoop) 
   Bibliotheekintroductie voor 1STEMA1 
   Workshop ‘sociale vaardigheden’ voor 1STEMA3 
Woensdag 16.11 Online infoavond ‘Studiekeuze hoger onderwijs’ (organisatie CLB) 
   Workshop ‘sociale vaardigheden’ voor 1STEMB1 
Donderdag 17.11    Havenexcursie voor 2STEMW en 2STEMA 
   Opleiding ‘Certificering HEV2’ voor 6AT (ook op 18.11) 
   Bibliotheekintroductie voor 1STEMA2 
Vrijdag 18.11  Infosessie ‘More than building’ voor 2STEMA  
   Workshop ‘sociale vaardigheden’ voor 1STEMB3 en 1STEMA1 
Woensdag 23.11 Strafstudie 2 
Donderdag 24.11 Infoles ‘Verder studeren’ door CLB voor 6AT, 6EIT en 6BT (3-4), voor 6EE en 6EM  

(5-6) en voor 6IW en 6BHK (7-8) 
   Infoavond ‘Studiekeuze hoger onderwijs’ in zaal Rekkelinge (organisatie CLB) 
   Medisch onderzoek voor 3BW en 3TW2 (vm) 
   Opleiding ‘veilig werken op hoogte1’ voor 3B 
   Bibliotheekintroductie voor 1STEMW2 
Vrijdag 25.11  Bibliotheekintroductie voor 1STEMW1 
    


