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Eerste jaar

De nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bezorgt u de nodige informatie over alles wat er te ge
-beuren staat tot de kerstvakantie. U vindt de nieuwsbrieven ook op de
website terug onder ‘info’ bij ‘correspondentie’ of op Smartschool onder
het vak 1ste graad—LeRen en LeVen.
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kwaliteitsvol onderwijs

ouderraad
les tot 12.05 u. voor 1 Latijn
start proefwerken voor 1 Latijn
les tot 16 uur voor andere eerstes
start proefwerken voor andere eerstes
einde proefwerken
kerstbezinning
oudercontact
rapport
nieuwsbrief 4
start kerstvakantie
permanentie op school
start tweede trimester

in een groene omgeving.
In een hartelijke sfeer
gaat ons team op stap
met jongeren
om hen op te voeden
tot vrije, verantwoordelijke
en verbonden mensen.

De Vlaamse regering heeft de Coronamaatregelen aangescherpt door de vierde golf die we vandaag beleven.
Er komt opnieuw een mondmaskerplicht in het secundair onderwijs.
Het mondmasker moet gedragen worden:
- tijdens de morgenwoordjes
- tijdens vervangstudies
- telkens wanneer er een lokaal is met te weinig ventilatiemogelijkheden én waar de afstand niet kan bewaard
worden
- wanneer er geen afstand kan bewaard worden zoals bij
groepswerkjes
- bij verplaatsingen in de gebouwen
Op de speelplaats mag het maskertje af maar gelden
nog steeds de afstandsregels.
Laat ons er samen werk van maken zodat we op een
goede manier de leeractiviteiten kunnen veilig stellen.
kerstbezinning

Hou het veilig.

Examens en oudercontact

Enkele weken scheiden ons nog van het einde van het eerste trimester. De examens en de
voorbereiding hierop staan de komende weken centraal. De leerlingen ontvangen binnenkort
een examenboekje. Hierin vindt u een planning en studietips om zich goed op de kerstproeven voor te bereiden.
Hieronder volgen enkele praktische regelingen en afspraken.
 De lessen eindigen op donderdag 9 december om 12.05 u. voor 1 Latijn, voor de andere

eerstes op vrijdag 10 december om 16.00 u.
 Op vrijdag 10 december start het eerste examen voor 1 Latijn, op maandag 13 december

voor de andere eerstes.
 Wie intekent voor de namiddagstudie, is VERPLICHT elke dag aanwezig. Op vrijdagna-

middag is er geen studie voorzien.
 Warme maaltijden en broodjes zijn verkrijgbaar tot en met donderdag 16 december, niet

op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
 Afwezigheden worden 's morgens telefonisch vóór 8.20 uur gemeld en moeten achteraf

steeds verantwoord worden met een doktersattest. Wie één of meerdere proefwerken niet
heeft gemaakt, neemt zo vlug mogelijk contact op met de graadcoördinator (Anouk
Ameye). De inhaalexamens gaan in principe door op dinsdag 21 en woensdag 22 december. Voor leerlingen die langere tijd afwezig zijn, voorzien we examens in januari.
 De examens eindigen op maandag 20 december om 11u. Vanaf dinsdag 21 december zijn

er voor elke klas klassenraden voorzien waarop alle leerkrachten aanwezig zijn.
 Op maandag 20 december is er na het examen een kerstbezinning in de kapel.
 Samen met deze nieuwsbrief ontvang je een link naar de inschrijving voor de examenstu-

die en de keuze van maaltijden tijdens deze examenperiode. Gelieve het invulformulier
tegen vrijdag 26 november uiterlijk om 12.00 uur terug te verzenden. Daarna worden de
inschrijvingen afgesloten en is het niet meer mogelijk om nog in te tekenen. Hou
daar rekening mee!
 Het oudercontact gaat door op donderdagnamiddag. Omwille van corona zijn we ver-

plicht dit digitaal te organiseren. U ontvangt een link om in te tekenen. Indien u dit wenst,
kunt u ook contact opnemen met de graadcoördinator of met iemand van de directie.

Leren leren… leren plannen
De leerlingen krijgen of kregen hun examenregeling mee
in de vorm van een boekje genaamd periodeplanning.
Door de leerstof in studeerperiodes te verdelen, stimuleren we de leerlingen om een goede studieplanning te maken. Het is interessant om als ouder de periodeplanning
te bekijken en de planning samen met zoon/dochter te
overlopen.
Naast de planning vindt u in het boekje ook een pak tips
om de proeven tot een goed einde te brengen.

Nieuw! U heeft het misschien al gemerkt, op Smartschool is er een nieuw vak bijkomen:
1ste graad—LeRen en LeVen.
Hier kan u de meest recente mededelingen vinden voor de leerlingen van de 1ste graad,
nuttige informatie en documenten in een digitale versie.
Nog geen co-account geactiveerd op Smartschool? De inloggegevens staan op het
blaadje van uw dochter/zoon. Heeft u problemen met uw account? U kan mailen naar
ict@donboscokortrijk.be

Opvang
Sinds 2013 vraagt het Ministerie van
Onderwijs ons om leerlingen op school
op te vangen tijdens periodes van klassenraden en deliberaties (vóór kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie).
Het schoolbestuur heeft beslist dat de
leerlingen, mits akkoord van de ouders,
niet op school moeten zijn. Omdat bijna
alle personeelsleden ingeschakeld worden bij de klassenraden, zijn onze mogelijkheden tot opvang beperkt. Indien u
toch inschrijft voor deze opvang, dan
moet uw dochter/zoon elke periode en
elke dag van deze periodes op school
aanwezig zijn. Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan. Maak uw keuze bekend via de link die je via mail hebt
ontvangen.

Evalueren en rapporteren
In de vorige nieuwsbrief vernam u dat dagelijks
werk en examen elk voor de helft van de punten
meetellen. Op het kerstrapport wordt het totaal
van dagelijks werk net als het examen op 100 gequoteerd. We tellen dan de twee cijfers samen en
delen door 2 om het totaalcijfer te bekomen. Het
doel hiervan is het regelmatig werken en het leerproces te waarderen.
Bij vakken zonder examens maar met quotering
(LO, beeld, muziek, Engels, mens & samenleving
en techniek) is er permanente evaluatie. Het totaalcijfer wordt verkregen door alle resultaten samen te herleiden tot een cijfer op 100.
Vakken zonder quotering (economie, taal&cultuur,
wiskunde+, STEM, talenturen en leerlab) wordt er
met een woordrapport gewerkt. Niet zelden is er
ook een vorm van zelfevaluatie.
Op het rapport staat geen klasgemiddelde.
Dat is een bewuste keuze. Het rapport van een
leerling moet zijn evolutie in kaart brengen en tonen in welke mate die leerling de leerplandoelstellingen behaalt. Het klasgemiddelde op een rapport is alleen goed voor de leerlingen en de ouders die boven dat gemiddelde uitkomen. Het is
beter om leerlingen te vergelijken met hun eigen
vorige prestaties dan met prestaties van de gemiddelde leerling.

PERMANENTIE TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
De school is open op dinsdag 28 december van 14 tot 18 uur.
Op het einde van het eerste trimester kan je bij het CLB telefonisch terecht voor vragen rond studiekeuze. Je kan
ook een afspraak maken voor een gesprek op het centrum of een online gesprek op onderstaande dagen. Fysieke
afspraken zijn steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment kan voorgesteld
worden om het gesprek online te laten doorgaan. Je kan een afspraak regelen op het nummer 056 24 97 00 of via
mail naar informatievraag@vclbgroeninge.be.
Inhoudelijke vragen die per mail worden gesteld kunnen, afhankelijk van de drukte, mogelijk pas later beantwoord
worden.
Openingsuren in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode
•

Vrijdag 24 december 8u30 – 12u00

•

Maandag 3 januari 8u30 – 12u00 13u30 – 17u00

•

Dinsdag 4 januari 8u30 – 12u00 13u30 – 17u00

• Woensdag 5 januari 8u30 – 12u00
Informatie over studierichtingen en scholen vind je terug via
www.onderwijskiezer.be
Het CLB is gelegen in de Kasteelstraat 27 te Kortrijk, op wandelafstand van het station. Kom je met de wagen, hou
dan rekening met de gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van de Appel (vroegere kluifrotonde). Meer info daarover vind je via https://www.kortrijk.be/stationsproject/minder-hinder.
Het CLB-team wenst je een fijne en gezonde eindejaarsperiode toe.

MOSSELFEEST

DACTYLO

GEANNULEERD

Doordat we geen lesgevers vinden, zien we ons genoodzaakt
de dactylolessen af te gelasten.

Omwille van corona hebben we
beslist het mosselfeest niet te
laten doorgaan.

Voor wie wenst, kan er een cursus worden aangeschaft via de
school. We werken met Typ top 1 Online en kost €19,55. De
cursus omvat een boek met uitleg en de
oefeningen en een code voor het onlineprogramma dat 2 jaar geldig is. Zo kan u
zelf stap voor stap leren blind typen.
Aanvragen kan via een bericht in Smartschool aan Anouk Ameye.

