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GO! atheneum Campus Kompas
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren

Nieuwsbrief 1
Beste ouders en leerlingen
Hierbij onze eerste maandelijkse nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Langs deze weg willen we
een beeld geven van alles wat er reilt en zeilt op onze school maar willen we vooral ook de dagelijkse
positieve inzet van onze leerlingen in de kijker zetten. Door hun enthousiasme en goede
samenwerking ontstaat een goede sfeer op school en dat maakt het aangenaam en motiverend voor
iedereen. Samen maken we er zeker een fijn schooljaar van!
 Ook dit jaar mochten we heel wat nieuwe gezichten verwelkomen. De derdejaars werden
eerst toegesproken door onze directeur en daarna was het tijd om elkaar beter te leren
kennen.

Maar ook onze laatstejaars hadden er zin in.
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 Leerlingenbegeleiding:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen steeds terecht bij mevrouw
Fonck in lokaal 115. Zij kan helpen met taal, studiekeuze en studiemethode. Maar ze luistert
ook naar alles wat de leerlingen dwarszit. Zo kunnen we werken aan een goede sfeer op
school waarbij iedereen zich maximaal kan ontplooien. Ook de ouders kunnen steeds
contact opnemen via een smartschoolbericht, het telefoonnummer 09 365 60 66 of via
leerlingenbegeleiding.ka@campuskompas.be.

 Activiteiten en uitstappen:
 Op dinsdag 6 september ging onze sportdag door op het domein Puyenbroeck in
Wachtebeke. Er stonden die dag verschillende sportactiviteiten op het programma
waaronder mountainbike, dans, hoogtouwenparcours, self defence, schermen, golf, padel
en vele andere avontuurlijke en minder bekende sporten.
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 Keuzemodules:
Net als vorig schooljaar kunnen de leerlingen van de 2de en 3de graad ASO-TSO zich
inschrijven in verschillende keuzemodules. Dit schooljaar richten we volgende modules in:
 In de 2de graad:
- Media
- Sport
- STEM (wetenschap en techniek): de vier elementen
- Taalmodule Frans – Engels: creatief en cultureel
- Showtime: een combinatie van toneel, mode en muziek
- DIY: do it yourself: we maken onze eigen blog en vlog (video-blog)


In de 3de graad:
- EHBO – sport
- Italiaans
- Ready for the kotlife!
- Voetbal

 Nieuwe leerkrachten:
We mogen dit jaar enkele nieuwe leerkrachten verwelkomen. We stellen ze graag aan u
voor.
- Karin Davids (wetenschappen)
- Florian Martens (wetenschappen)
- Arne Bouten (LO)
- Lynn Peil (Frans)
- Evelien Temmerman (aardrijkskunde, economie, Nederlands)
Ook het leerlingensecretariaat werd versterkt. We verwelkomen Mira Wingels.
 Niet te vergeten:
 Woensdag 5/10: dag van de leerkracht – zet je favoriete leerkracht in de kijker!
 Donderdag 27/10: Oudercontact van 17.00 tot 20.00 uur
 Vrijdag 28/10: schoolfotograaf 3+4+5
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Herfstvakantie van 29 oktober tot en met 6 november
Maandag 7/11: schoolfotograaf 6+7

 Nog te verwachten
 3 en 4 STW bezoekt op donderdag 6 oktober de opera in Gent
 18 oktober: installatievergadering van de GIP. Leerlingen van 6 TSO, 6 en 7 BSO en
hun ouders worden ’s avonds uitgenodigd
 Vrijdag 21 oktober: leerlingen van de module sport 3de graad doen een
oriëntatieloop in de Blaarmeersen
 Op maandag 24 oktober gaan 3 en 4 BSO naar de voorstelling ‘Shut your facebook’
kijken in de CC Nova
 Van 24 tot 28 oktober gaat de wetenschapsweek door.
 De leerlingen van 5 WeWi-6WeWi-6Lawi gaan op dinsdag 25/10 naar de
workshop ‘Wiskunde, de zuurstof van alle wetenschappen’ en
woensdagvoormiddag 26/10 naar ‘Topdokters? Topingenieurs!’
 Op maandag 24/10 is er de workshop ‘Handhygiëne’ voor de leerlingen uit 3
en 4 STW.
 Op woensdag voormiddag 26/10 gaan de leerlingen uit 5 en 6 EcMt naar
‘Circulaire Mode: Ontwerp je eigen innovatief en duurzaam businessidee’
 Meegegeven:
Deze brieven zijn ook terug te vinden op Smartschool (Intradesk 2016-2017:leerlingenouders: brieven naar ouders)
 Weetjedatjes:
 Dit schooljaar starten we met een nieuw project, co-teaching. Dit zowel voor het vak
PAV in de tweede graad als voor wiskunde in de derde graad.
Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige
partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een
lessenpakket te laten halen. We willen hiermee voornamelijk inzetten op:







Meer individuele aandacht voor de leerling en meer ruimte voor feedback.
Wisselende groeperingsvormen om uitdagend les te geven.
Een betere afstemming op de individuele leerbehoeften van de leerling
(tempo, leerstijl, status,…)
De leerlingen meer uitdagen.
Zowel sterke als zwakke leerlingen aanspreken.
Krachtig differentiëren.

Onze school is hiervoor uitgerust met een groot ‘Openleercentrum’ voorzien van
computers en voldoende ruimte om op verschillende manieren met de leerlingen
aan de slag te gaan.
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Leerlingen Elektrische Installaties investeren mee in kwaliteitsvol onderwijs:
Eind vorig schooljaar werd er in alle stilte verder gewerkt rond de samenwerking
tussen de school en het avondonderwijs CVO Leerstad Lokeren.
Vanaf dit schooljaar mag het resultaat gezien worden. Leerlingen uit 4 Elektrische
Installaties (vorig schooljaar) gaven het beste van zichzelf en toonden hun praktische
vaardigheden door twee nieuwe computerlokalen in te richten, nl. het
openleercentrum en het labo. Daarbij dienden ze een volledig netwerk te voorzien,
de nodige elektrische aansluitingen voor de computers te voorzien, de plannen van
de bestaande verdeelborden aanpassen en eveneens de verdeelborden van de
school zelf aanpassen.
Gezien de tijdsdruk was er enige twijfel of we alles op tijd konden afwerken. Dankzij
hun inzet en motivatie was dit probleem snel van de baan.
Voor hun een zeer leerrijke ervaring, voor ons een bewijs dat we met onze leerlingen
heel wat toekomstige uitdagingen aankunnen.



RPC SUPERFOS nv schenkt de school 7 laptops.
Na een zeer vriendelijk onthaal door dhr. Van Parys, Financieel en Administratief
Manager bij RPC Superfos nv, mocht de Technisch Adviseur Coördinator maar liefst 7
Lenovo ThinkPad T400 met bijhorend
dockingstation (nieuwwaarde circa
€ 1.900/stuk) gratis in ontvangst nemen.
Het bedrijf RPC Superfos nv, die ook op het
einde van het vorig schooljaar een
geautomatiseerde productiemachine
schonk voor de afdeling Elektriciteit,
draagt hierbij meer dan haar steentje bij
om onze leerlingen te ondersteunen met
didactische middelen.
De geschonken laptops zullen worden gebruikt in de afdeling Elektriciteit voor het
leren besturen van geautomatiseerde processen, CAD-tekenen, …



De onderwijsinspectie komt na het herfstvakantie onze school doorlichten. Zij doen
een controle op onze onderwijskwaliteit. De kans is dus groot dat er in bepaalde
lessen bezoek langskomt.



Er zijn meer foto’s te vinden op onze website!

