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De zomer had dit weekend nog een laatste zeer aangename stuiptrekking, hoewel
we in sneltempo afstevenen op de herfstvakantie. Als deze nieuwsbrief de wijde
wereld ingaat en jullie dit editoriaal lezen, staat de vakantie zelfs al helemaal voor
de deur en zullen wij met veel plezier de deur openzwaaien om haar met open
armen te ontvangen.
De start ligt nog vers in het geheugen, maar onze schoolmachine aka
droomfabriek draaide tijdens een traditioneel druk eerste deel van het eerste
trimester alweer op volle toeren. Het is met andere woorden tijd om al even weer
de batterijtjes op te laden. We hopen dat iedereen intussen zijn draai op onze
school gevonden heeft. Dan kunnen we samen na de vakantie in het thema van dit
schooljaar weer verder grote dromen dromen!
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Enkele data om alvast
met stip in jullie
agenda te noteren!
vrijdag 8/12 en maandag
11/12/2017: start
proefwerken
donderdag 21/12/2017:
oudercontact
maandag 25/12/2017: start
kerstvakantie

www.facebook.com/SintMartinusscholenTSOBSO

Geen maand september zonder een scholenveldloop. Ook dit schooljaar vaardigden
wij een mooie delegatie gemotiveerde lopers af naar de scholenveldloop van de
gemeente Asse in onze achtertuin. De weergoden waren ons goedgezind, zodat de
leerlingen in optimale omstandigheden aan hun race konden beginnen.

Onze leerlingen renden zich de ziel uit het lijf om in een mooie tijd de eindstreep te
halen. Via deze weg willen wij hen allemaal feliciteren met hun sportieve prestaties.
We zetten echter graag iemand extra in de bloemetjes, omdat zij het er wel
bijzonder goed vanaf bracht. Maury Tolpe van 5STW zette naar goede gewoonte
weer een topprestatie neer en ging met de gouden plak in haar categorie lopen.
Proficiat, Maury! Ook Javan Ngoyi van 3STW schitterde in zijn leeftijdscategorie door
de bronzen medaille weg te kapen. Knap, Javan!

SPROKKELS UIT DE
LERAARSKAMER
TSO-BSO

SCHOLENVELDLOOP 2017

Op het gevaar af dat we jullie
gaan vervelen met ons nieuws
over bloemetjes en bijtjes en
ooievaars, kondigen wij jullie
graag de geboorte aan van
alweer een nieuwe spruit. Mr.
Van Droogenbroeck werd deze
zomer papa van een tweede
zoon, Pelle.

En omdat stilstaan
achteruitgaan is, staat er alweer
een nieuw baby’tje te wachten
om ons te verheugen met
zijn/haar komst. Mevr. Cammu
verwacht in februari een derde
kindje.
DAG VAN DE LEERKRACHT

WARMSTE GEMEENTE
De gemeente Asse dingt mee naar de titel van warmste
gemeente. Ze roept al haar inwoners op om acties op touw te
zetten voor Music for Life (de warmste week), de
liefdadigheidsactie van Studio Brussel.
Wij hebben ons als school de laatste jaren al vaak ingezet voor Music for Life, maar
voorzien dit jaar zelf geen groot project om geld in te zamelen. Wij maken wel graag
een beetje reclame voor de actie van één van onze collega’s. Coördinator Griet
Walrave maakt samen met 3 vriendinnen knuffeldoekjes voor baby’s. De opbrengst
van de verkoop van de doekjes gaat naar Hoeve Heierveld. Hoeve Heierveld is een
initiatief van vzw De Rotonde samen met vzw MPC Sint Franciscus, twee
voorzieningen voor personen met een beperking. Jan Coussens (oud-leerling) en
Katrien De Croos (leerkracht ASO) namen er bovendien enkele maanden geleden
hun intrek als conciërge. Meer info over de knuffeldoekjesactie vinden jullie hier:
https://www.facebook.com/knuffeldoekjesforlife/.

5 oktober is de feestdag van de
leerkracht. Ook onze
leerkrachten verdienden het om
die dag eens extra in de
bloemetjes gezet of in watten
gelegd te worden. De school
bood hen die dag al een kleine
versnapering aan, maar verraste
hen de volgende ochtend bij de
start van de pedagogische
studiedag met nog meer lekkers
in de vorm van een overheerlijk
en uitgebreid ontbijt.
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KINDEROPVANG

GIP GIP HOERA!

Wie regelmatig eens in onze nieuwsbrief snuistert, heeft
ongetwijfeld al vastgesteld dat onze leerkrachten en leerlingen
van Verzorging creatieve, bezige bijtjes zijn. Ook dit schooljaar
hebben wij dat alweer mogen ondervinden.

Onze 6de en 7de jaars krijgen elk jaar een
grote uitdaging voorgeschoteld in de vorm
van een GIP. GIP staat voor geïntegreerde
eindproef. Het is een verplichte
evaluatievorm waarmee leerkrachten kunnen
testen of leerlingen bepaalde
leerplandoelstellingen beheersen in een
vakoverschrijdend project. De leerling werkt
een heel jaar aan dat project. Zijn werk wordt
regelmatig tussentijds geëvalueerd, zodat er
kan worden bijgestuurd om tot een goed
eindproduct te komen.

De leerkrachten zetten een nieuw project op poten dat past
binnen het onderdeel kinderzorg in de opleiding tot verzorgende.
Alle leerlingen van 5, 6 en 7 Verzorging werden ingezet om
kinderopvang te organiseren tijdens ons schoolrestaurant.

Het zal jullie niet verbazen dat zo een
eindwerk een hele klus is voor onze
leerlingen. Eén van de extra uitdagingen in
deze grote opdracht ligt in het schrijven van
de tekst. Zakelijk schrijven is een kunst.
Leerlingen worden daarin via de lessen
Nederlands en PAV ondersteund en begeleid.

De leerlingen lazen verhaaltjes voor, er werden dromenvangers en
Disneytekeningen gemaakt, er werd gedanst, er werd minibowling gespeeld, ... en nog zoveel meer. We zagen alleen maar
blije kindergezichtjes en leerlingen die zich vol overgave inzetten
om alle kindjes een leuke tijd te bezorgen.

Dit schooljaar organiseerden we tijdens de
GOK-dag een GIP-quiz voor de leerlingen van
6TSO. De bedoeling was de leerlingen te
confronteren met een aantal
taalstruikelblokken en hun kennis op dat vlak
wat aan te scherpen en te testen.

De ouders konden zo rustig genieten van de overheerlijke
gerechten in ons restaurant.
Een fijne, positieve ervaring voor alle partijen en wat ons betreft:
zeker voor herhaling vatbaar!

In dit artikeltje willen wij de winnaars van
onze quiz eventjes in de bloemetjes zetten.
Proficiat, dames! Wat was dat ook al weer
over het zwakke geslacht?
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PLUSTEAM
Elke leerkracht op onze school heeft als voornaamste taak er voor
te zorgen dat alle leerlingen in de klas de leerstof begrijpen en de
praktijkopdrachten kunnen uitvoeren. Bij een vraag van een
leerling staat de vakleerkracht dan ook als eerste klaar om een
antwoord of bijkomende uitleg te geven.
Sommige leerlingen hebben bij specifieke leerstofonderdelen wat
meer tijd nodig, hebben door afwezigheid lessen gemist of missen
de nodige achtergrond waardoor ze achterop raken.
Ter ondersteuning van deze leerlingen startte de school vanaf
maandag 25 september 2017 met een aanbod van
remediëringslessen. De remediëringslessen vinden elke dag
(behalve op woensdag, verlofdagen en bij afwezigheid van de
leerkracht) plaats van 15u40 – 16u30.
Zowel leerkrachten, ouders als leerlingen kunnen via het leerlingvolgsysteem in Smartschool deze lessen aanvragen.
De remediëringlessen worden gegeven door ons plusteam. Het plusteam bestaat uit 12 leerkrachten die in hun urenpakket
een aantal uren gekregen hebben om in plaats van gewoon les te geven mee te draaien in dat team. Naast het geven van
remediëringlessen, behoort ook co-teaching tot het takenpakket van de teamleden. Zij kunnen op vraag van andere
leerkrachten ingezet worden om mee les te geven of te begeleiden in bepaalde klassen.
HOOG BEZOEK
De derde week van september stond voor de leerlingen van 6 Handel in het teken van de scholierenuitwisseling. Vorig jaar
waren onze leerlingen nog te gast in Duitsland. Dit jaar was het onze beurt om Duits bezoek te ontvangen.
Dertig leerlingen uit de Duitse zustergemeente van Asse, Ilsede, lieten zich een week lang op sleeptouw nemen door de
leerlingen van de drie Assese middelbare scholen. Op woensdag kwamen de Duitsers kennismaken en les volgen met 6
Handel. De volgende dag stond er een gezamenlijke uitstap naar Leuven op het programma. De leerlingen van 6 Handel
haalden hun beste Duits boven om hun leeftijdsgenoten langs alle bezienswaardigheden te gidsen.
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Sam Carton is een leerling van 3VV. Ze is sinds september ingeschreven op onze school, maar is door haar ziekte dit
schooljaar nog niet naar school kunnen komen. De leerkrachten van Sam geven materiaal door, zodat zij les kan volgen in
de ziekenhuisschool en bij kan blijven bij wat haar klasgenoten leren op school. Wij kijken er alvast naar uit om Sam
binnekort in levende lijve op onze school te kunnen begroeten!
Wij delen graag onderstaand artikel over het project van Sam en haar familie en vrienden.

Bron: https://www.kuleuven.be/mecenaat/nieuws

GEBOREN ONDERNEMERS
Ook dit schooljaar stampten de leerlingen van 6 Handel en 7
Business Support weer hun eigen mini-ondernemingen uit de
grond onder het goedkeurend oog van Vlajo. Vlajo wil
jongeren vertrouwd maken met ondernemerschap en de
bijhorende competenties en biedt daarvoor secundaire scholen
een aantal programma’s aan. De mini-onderneming is er daar
eentje van. Leerlingen richten een eigen onderneming op en
houden die een heel schooljaar draaiend. Zo maken ze kennis
met de bedrijfswereld en trainen ze de nodige vaardigheden
om het later te maken op de arbeidsmarkt, ook al worden ze
zelf geen ondernemer.
Op maandag 16 oktober nodigden de leerlingen van de 3 miniondernemingen hun aandeelhouders uit op de algemene
vergadering waar zij hun presentatietalent toonden en trots
hun bedrijven voorstelden. In de volgende nummers van deze
nieuwsbrief laten wij jullie ook kennis maken met onze 3
ondernemingen.
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