Algemeen nieuws uit VTI Brugge
Kalender
23/6: laatste examen/lesdag
29/6: proclamatie (per campus)
-> specifieke regeling per campus (uitnodiging werd verstuurd via Smartschool)
30/6: Oudercontact (per campus) van 14.00u tot 17.00u
-> specifieke regeling volgt via Smartschool
1/7: Vakantie!
Beste leerlingen
Beste ouders
Het einde van het schooljaar is in zicht! We kijken reikhalzend uit richting grote vakantie.
Tijd om tot rust te komen, te ontspannen, misschien een reisje naar een onbekende, buitenlandse bestemming
of een leuk festival mee te pikken!
Want jawel, na opnieuw een bewogen schooljaar met hier en daar nog een corona-opstoot, herpakt het
normale leven zich stilaan. We duimen voor een leuke vakantieperiode! Hopelijk kunnen we in september
terug starten onder normale omstandigheden.
We wensen jullie een goeie examenperiode/leerrijke laatste lessen en voor straks een fijne vakantie!
Tine Vlaemynck, campusdirecteur Vaartdijkstraat
Julie Houwen, campusdirecteur Zandstraat

Volg ons op:
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Pastoraal jaarthema 2021-2022: De kracht van Verbinden
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd. (Prediker 3, 1-11)
Er is een tijd om kinderen te krijgen, en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten, en een tijd om planten uit de grond te trekken. Een tijd om
mensen te doden, en een tijd om mensen beter te maken.
Een tijd om dingen af te breken, en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om te huilen, en een tijd om te lachen.
Een tijd om verdriet te hebben, en een tijd om te dansen.
Een tijd om samen te slapen, en een tijd om in je eentje te slapen.
Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden.
Een tijd om iets te zoeken, en een tijd om iets te verliezen.
Een tijd om dingen te bewaren, en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om iets los te scheuren, en een tijd om iets heel te maken.
Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te praten.
Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog, en er is een tijd voor vrede.
Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken.
Hard werken is een zware taak, die God de mensen heeft opgelegd.
God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt.
En hij heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen.
Toch begrijpt een mens nooit helemaal wat God doet.
Na een schooljaar hard wroeten op de velden en weiden van onze klas en van onze school is het nu tijd voor
vakantie.
Het weer zat geregeld tegen, de grond bleek soms erg zwaar om te bewerken en de oogst werd voortdurend
bedreigd door een vreemde plaag.
Maar je hebt planten in de grond gezet, zoals de Bijbel zegt.
Nu is het tijd om je hangmat te spannen, om zorgen los te laten. Geniet ervan!
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’t Internaat in beeld
Een beeld zegt meer dan woorden – via onze FBpagina en Instagram kunnen jullie alles volgen over het
internaat.

Halfweg mei hebben we met het internaatsteam deelgenomen aan een try-out doorlichting van het
internaat. Een ’try-out’ omdat men bij de onderwijsinspectie volop bezig is om hun methodiek te
ontwikkelen en aan te passen. We hadden ons kandidaat gesteld en kregen op die manier een mooi en
duidelijk beeld over hoe men onze werking bekeken en beoordeeld heeft.
Het waren zware maar vooral boeiende dagen. Het officieuze rapport (try-out) was goed, onze sterktes
werden in de verf gezet en onze uitdagingen werden ook benoemd. En die uitdagingen zijn voor ons kansen.
Kansen om verder te groeien!
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Vrijdag en zaterdag 24 en 25 april – opendeur op beide campussen
Vrijdagavond met info i.v.m. de doorstroom van 2 naar 3 voor alle geïnteresseerde leerlingen en hun
ouders.
Zaterdag voor vrienden, familie, toekomstige leerlingen, oud-leerlingen...
In de campus Zandstraat mochten we veel geïnteresseerde bezoekers
ontvangen. Het aantal bezoekers in de Campus Vaartdijkstraat lag
gigantisch hoog!

25 en 27 april: Straks jij, je eigen budget op een rij!
In beide campussen werden de leerlingen van het 7de jaar ondergedompeld in een interactieve workshop
rond budgetbeheer. De laatstejaars leren beseffen wat het kost om op eigen benen te staan. Serieuze
materie maar in een vrolijk jasje gestoken door de budgetcoach van OCMW-Brugge. De workshop kadert in
de lessen PAV. De leerlingen vonden de workshop zeer interessant en leerrijk. Er was ook een wedstrijd
verbonden aan de workshop. Onder de 14 deelnemende Brugse scholen werd gestreden om een lunch voor
de hele klas in het Paradijs, een Brugs maatwerkbedrijf. Helaas hebben we niet gewonnen🙁.
Meer info: www.straksjij.be

April – mei: alle zesdejaars bezochten Breendonk
In april of mei bezochten alle zesde jaren het
BREENDONK MEMORIAAL in het kader van een project
over waarden in onze samenleving. Wij willen immers
als school graag meewerken
aan de droom van een
geweldloze samenleving
opdat de wreedheden die
gepleegd werden in de
tweede wereldoorlog zich nooit meer zouden voordoen.
Dit studiebezoek aan Breendonk is een belangrijk onderdeel in onze zoektocht naar
antwoorden op deze vraag. Wij proberen op deze wijze weerbaarheid en een
verscherpte gevoeligheid voor waarden te stimuleren. Dit zijn belangrijke
vaardigheden die we onze leerlingen willen meegeven tijdens hun groei tot
verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving.
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Woensdagen 27 april & 11 mei: Sportdagen voor alle jaren
Op die twee woensdagen werd de sportdag georganiseerd voor het eerste t.e.m. het zesde jaar. Tal van
activiteiten stonden op het programma:

-

Atletiek met 9 disciplines (spurt, hoogspringen, kogelstoten, hindernisloop, sperwerpen,
discuswerpen, verspringen) op sportterrein Saelens - BLOSO - Sport Vlaanderen
Doorschuifsysteem archery tag, zaalsport, klimmuur, gladiators, springbox, touwenparcours
en BMX in De Groene Meersen, Zedelgem
Verschillende locaties voor boksen, klimmuur, kajakken, death ride, voetbal, padel,
badminton, hoogteparcours,...
Triatlon
Wakeboard, waterski, kneeboarding, archery tag, voetbal, golf, kajak, rafting, sup,
jumpsquare, padel, padbol, MTB, freerunning

Historische wandeling Brugge voor alle TSO3
Tijdens de lessen geschiedenis bespreken we in het derde jaar het ontstaan
van de middeleeuwse steden. Dan kan een wandeling in het historisch
centrum van Brugge niet ontbreken. Het is immers fijn om de theorie van
de les aan te vullen met een stadsverkenning. De leerkrachten hebben in
een digitale app een wandeltocht klaargezet die op maat van onze
leerlingen gemaakt is. Voor het eerst kregen de leerlingen ook toegang tot
het rijksarchief waar ze originele historische bronnen mochten bekijken. Er
werd voor deze wandeling ook nauw samengewerkt met de leerkrachten
godsdienst.
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Project artistieke vorming TSO3

Het nieuwe vak MEAV in het derde jaar van de doorstroom en dubbele finaliteitsjaren, bevat een
maatschappelijke, financieel-economische en artistiek-creatieve component. Aangezien er wekelijks slechts
1 lesuur aan het vak wordt gegeven, opteerden we er dit jaar voor om de artistieke component apart op 3
halve projectdagen aan te bieden. De tweede halve dag in februari kon niet doorgaan wegens corona.
Daarom stond 2 mei volledig in het teken van Street Art met een Graffitiwandeling, het creëren van een
eigen tag en een Rap-workshop

4BSO – initiatie EHBO
EHBO is een lesonderwerp in de lessen MAVO. Om de theorie aanschouwelijker te maken, gaan we langs bij
VIVES waar de studenten verpleegkunde ons inwijden in een mogelijke realiteit. Hoe reageer je best
wanneer eerste zorgen plots nodig zijn?
Op het programma o.a.:
• Reanimatie
• AED (Automatische Externe Defibrilator)
• Verslikking en verstikking
• Oefening voor iedereen.
Kortom, de belangrijkste thema’s om levens te redden, komen dus aan bod en de leerlingen krijgen ook de
kans om dit even in te oefenen.

MNM What's Next? GROW Talent - voor alle vijfdes
WHAT’S NXT
– TECHNOLOGIEFESTIVAL & EXCLUSIEVE SHOWCASES is een event over technologie en
toekomst helemaal gericht op de derde graad secundair en bovendien volledig gratis. Op 12 en 13 mei
verzamelden 5000 jongeren in Brugge rond de digitale en technologische (r)evoluties. De opzet van
What's NXT is uitzonderlijk: maar liefst 60 West-Vlaamse bedrijven brengen er onder de vlag van radiozender
MNM hun verhaal op jongerenmaat. Ze schuiven hiervoor hun eigen branding aan de kant.
Onder leiding van een expeditieleider verkenden de bezoekende klassen de 4 thematische zones op de
beursvloer. Er was werkelijk voor élke studierichting iets te beleven! De leerlingen namen ook deel aan een
workshop gegeven door de standhouders. Daarbij stonden thema’s als digitalisering, circulariteit en
innovatie centraal
Voor deze dag zwaaiden de deuren van het spiksplinternieuwe congrescentrum open, werd de lunch gratis
aangeboden en waren leuke gadgets te krijgen. Voor herhaling vatbaar!
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EXAMENstress? Niet nodig als je goed voorbereid bent!
Enkele tips om je goed voor te bereiden op het examen
1. Maak een planning
Aangezien je je examens op een korte tijd moet afwerken, volstaat het niet om een dag van te voren
te beginnen met leren. Daar moet je echt ruimschoots de tijd voor nemen. Het is dus handig om een
duidelijke planning te maken zodat je precies weet op welke dagen je wat moet leren. Maak een
haalbare planning en vergeet ook zeker niet om pauzes en rustmomenten in te lassen. Oh, en
besteed ook weer niet te veel tijd aan je planning. Anders heb je straks zo je best gedaan op je
planning dat je helemaal geen tijd meer hebt om alles te leren.
2. Ontdek je (studeer)plekje
Je leert waarschijnlijk het beste als je in een rustige omgeving bent. Eentje waar je niet veel kunt
worden afgeleid. Zorg daarom dat je in huis (of waar dan ook) een plek hebt waar je goed kunt
studeren. Houd je werkplek schoon en opgeruimd, licht en fris zodat je je zoveel mogelijk op het
studeren kunt richten.
3. Ontspan ook af en toe
Het is niet te doen (en ook niet gezond) om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat te studeren.
Soms is het gewoon goed om even iets heel anders te gaan doen. Luister wat muziek of ga een half
uurtje wandelen of hardlopen (als je daar blij van wordt natuurlijk). Je hebt geen idee hoeveel
energie je daarna weer hebt om verder te gaan met studeren.
4. Vraag om hulp als dat nodig is en liefst voor de examenperiode begint
Zijn je boeken en schriften helemaal ingevuld? Is alles duidelijk? Vraag hulp aan je klasgenoten en je
leraars mocht dat nodig zijn.
5. Leg het aan anderen uit (en begrijp het zelf beter)
Het is niet altijd even leuk om in je eentje bezig te zijn met studeren. Maar wie heeft gezegd dat dat
moet? Een goede tip is om met een klasgenoot af te spreken en vervolgens aan elkaar bepaalde
onderwerpen proberen uit te leggen. Zo maak je je de stof nog meer eigen en daarbij is het ook
gewoon een stuk gezelliger. Geen klasgenoot in de buurt? Misschien dat je zusje of je vader een
gewillig slachtoffer voor jouw uitleg wil zijn?
6. Rust goed uit net voor het examen
Het is vaak slimmer om goed uitgerust aan de start van je examen te beginnen dan tot laat in de
avond te hebben doorgeleerd om die laatste stukjes lesstof nog in je hoofd te prenten
7. Drink voldoende (water) en eet gezond
Vergeet niet om veel (water) te drinken terwijl je studeert en gezond te eten. Fruit en gezonde
tussendoortjes zijn noodzakelijk om een gezonde geest te bewaren. Misschien is dit ook het moment
om je lievelingseten op het weekmenu te zetten.
Ben je goed voorbereid? Heb je alles gedaan wat je kon? Dan is er geen reden om te stressen.
Geloof in jezelf en maak er het beste van.

Veel succes!
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Nieuwsbrieven van de campussen:
De nieuwsbrieven werden aangepast. Er is telkens één nieuwsbrief met het algemene nieuws over VTI
Brugge. Daarnaast zijn er nog twee andere nieuwsbrieven per campus, zodat iedereen kan meekijken naar
de nieuwtjes uit beide campussen.
Hieronder kan je klikken om de nieuwsbrief te lezen die je wenst:
➔ Nieuwsbrief Campus Vaartdijkstraat
➔ Nieuwsbrief Campus Zandstraat
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