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Algemeen nieuws uit VTI Brugge 
Kalender oktober  

8/10: Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen 

20/10: Leerlingencontact  

25/10: Klassenraden – vrije dag voor de leerlingen 

28/10: Oudercontact voor 1ste t.e.m. 5de jaar in de eigen campus – concrete info volgt via 

klastitularis!  

Dag iedereen,  

Hier is ie dan, de eerste nieuwsbrief van het werkjaar 2021-2022.  

We heten in het bijzonder de mensen welkom die voor de eerste keer deze nieuwsbrief via een 

smartschoolbericht ontvangen. We hopen dat alle nieuwe gezichten zich heel vlug thuis zullen voelen in onze 

school. We weten dat onze leerlingen en leerkrachten hen snel ‘wegwijs’ zullen maken op onze school.  We 

gebruiken dit eerste voorwoordje ook om de ouders van de nieuwe leerlingen te laten weten dat onze deuren 

altijd openstaan voor een babbel of suggestie. Dat blijft natuurlijk ook gelden voor de ouders van de leerlingen 

die hier al iets langer zijn. Geef een seintje en we maken een afspraak. 

Onze nieuwsbrief verschijnt op geregelde tijdstippen. We hopen met artikeltjes, ervaringen en foto’s een 

beeld te schetsen van wat er op de campussen is gebeurd en mogelijk nog zal gebeuren.  

Laten we er samen een prachtig jaar van maken! 

 

Julie Houwen, campusdirecteur Zandstraat 

Wim Vanhoutte, campusdirecteur Boeveriestraat 

 

 

 

 

 

 

  

Volg ons op:  

 

   https://www.facebook.com/VTIBrugge.be       https://www.instagram.com/vti_brugge/ 

 

https://www.facebook.com/VTIBrugge.be
https://www.instagram.com/vti_brugge/


   
  
 

 
 

Nieuwsbrief · 3de jaargang · nr. 1  · VTI Brugge · p. 2 van 9 

 

Pastoraal jaarthema 2021-2022: De kracht van Verbinden 
Dit schooljaar werken we opnieuw met het jaarthema van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge. 

We geven er een eigen, warme VTI-toets aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen ontvangen een originele sleutelhanger van 

het jaarthema (de kracht van verbinding zichtbaar in een 

klein geschenkje). 

Met dank aan de afdelingen houtbewerking en grafische 

technieken voor hun enorme steun en aan 4BSD, 4BB en 

3BB voor de warme hulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een 

startbezinning tijdens de lessen godsdienst, waarbij bomen de 

rode draad vormen.  

Ze zullen ons 5 mooie lessen leren doorheen het komend 

schooljaar.  

Het is de bedoeling om één les per twee maanden in de kijker 

te plaatsen. 

1. In verbondenheid ZORGEN voor. 

2. LIEF voor jezelf op je eigen plek. 

3. Samen STERK staan. 

4. Zichtbare en onzichtbare KRACHT. 

5. ONVOORWAARDELIJK aanwezig. 
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’t Internaat in beeld 
 

Een nieuw schooljaar met tal van nieuwe internen! September is de maand waarbij we inzetten op 

kennismaking en groepsvorming. We laten onze nieuwe internen aan het woord.   

 

Hallo, 

Ik ben Gilles uit Poperinge, leerling van het 7 de jaar Auto 
Elektriciteit. Ik heb gekozen om op internaat te gaan om 
volgende redenen: je bent er nooit alleen, er is altijd 
iemand om mee te praten, een spelletje biljart te spelen 
en zeker niet vergeten ik moet niet zelf koken… De eerste 
maand is zeker al goed verlopen. 

 

 

De eerste dag op het internaat was een rare dag. Het voelde raar 
om ver van huis te zijn en bij mensen te zitten dat je totaal niet 
kent. Ik heb me zeker 3-4 dagen zo gevoeld, tot je mensen leert 
kennen waarvan het dan vrienden worden. Dan begin je het pas 
leuk te vinden en meer zin te krijgen om naar het internaat te 
vertrekken, 4 dagen te blijven slapen. Het eten is lekker. Je kunt 
kiezen wat je wilt en nu heb ik een goeie eetstijl. Vroeger had ik 
dit niet, dus ik voel me ook veel beter in mijn vel door gezond te 
eten en te gaan sporten. Ook het omgaan met vrienden zorgt 
ervoor dat ik niet steeds op de computer zit. Ik heb geen spijt dat 
ik hier ben gekomen en ik krijg altijd meer en meer zin om te 
komen. Hopelijk dat het zo blijft. Groetjes Kylan 

 

De eerste paar weken op het internaat vielen heel goed mee. Ik ben zeer goed ontvangen door iedereen. Je 
bent heel vrij, door de week doen we ook leuke activiteiten samen met de ganse groep. Het eten is beter 
dan ik had verwacht. Iedereen is zeer vriendelijk tegen elkaar. 

 

Internaat is leuk. Leuke kamers en ruim. Toffe opvoeders. Eerste dag was raar, maar het  went wel. Het is 
leuk en we doen van alles. Aik 
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Ik vind het supertof op internaat! 
De eerste week was het wel moeilijk, maar na de eerste week was 

het al veel beter. 

Het zijn hier supertoffe activiteiten, er zijn hier supertoffe 

opvoeders en het is supertof met de andere leerlingen die op 

internaat zitten. 

De opvoeders zijn superlief, beleefd en grappig. 

Het kan niet beter!  De opvoeders leren je aan om beleefd te zijn, 

lief te zijn en leren je goed te laten studeren.  

Remy 

  

 

In het begin vond ik het een beetje eng omdat ik niemand van het 

internaat kende maar ik werd wel vriendelijk verwelkomd. 

Ik durfde mij meer te tonen en ben zo bevriend met iedereen uit de 

eerste graad. Eerst is het een beetje wennen omdat de mensen van 

je gezin er niet zullen zijn om je te helpen en steunen tijdens 

moeilijke tijden. Tijdens de studie moet je nooit bang zijn om iets te 

vragen. De opvoeders zijn hier om je te helpen. 

Daan 
 

 

 

Ik vond het tot nu toe al zeer leuk!  Al heel veel leuke belevenissen 

meegemaakt.  Vooral nieuwe mensen leren kennen en mezelf leren 

kennen.  Ik vind het hier een tweede thuis voor mij en kom met een 

goed gevoel naar hier. 

Arthur 
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Smartschool 
 

Half september hadden we de jaarlijkse infoavonden voor alle ouders van de 
nieuwe leerlingen uit het 1e, 2e en 3e jaar.  Hierbij hebben we de werking van onze 
school en Smartschool toegelicht en was er ook een eerste contact met de 
titularis.   
We plaatsten een gedetailleerde presentatie over de werking van Smartschool 
op intradesk, bij ‘info voor leerlingen en ouders’, ‘zorginfo’.   
 

Je mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met de titularis of de opvoeder.  
 

 

Laptopproject   

We maakten een grote sprong op 1 september en breidden het laptopproject uit voor IEDEREEN. Elke leerling 
uit elke klas beschikt nu over zijn persoonlijke laptop. Het afstandsonderwijs van de vorige twee schooljaren 
liet ons beseffen dat we deze nieuwe grote stap niet meer konden uitstellen. 

ICT speelt een steeds grotere rol in de maatschappij en in het onderwijs. De nieuwe handboeken voorzien 
steeds meer extra ondersteunende digitale onderwijstaken waarbij een computer onmisbaar wordt. Er is ook 
een toenemende flexibilisering waarbij onderwijs steeds meer loskoppelt van tijd en ruimte. Een eigen laptop 
is vereist om maximaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden.  

Elke ochtend is onze ICT-verantwoordelijke op beide vestigingen beschikbaar om de mogelijke problemen op 
te lossen.  

 

Week van het leren  

We proberen als school onze leerlingen goed te ondersteunen in hun studieproces. Daarom roepen we, net 

als vorig jaar, de eerste week van oktober uit tot ‘de week van het leren’.  

Elke leerkracht zal even extra aandacht besteden aan hoe leerlingen hun vak kunnen studeren (studietips, 

extra aandacht bij belangrijke hulpmiddeltjes uit de cursus…).  

Andere initiatieven: alle leerlingen uit het 1ste  2de en 3de krijgen klassikale sessies rond hun boekentas correct 

maken, hun werkplek thuis organiseren, leren plannen… en eind november krijgen alle eerste t.e.m. 

vierdejaars een koelkastplanner mee naar huis om de examens voor te bereiden. De leerlingen van de 1ste 

graad kregen ook een papieren planschrift.  

Denk je dat jouw zoon of dochter zo’n planschrift of koelkastplanner ook kan gebruiken (en in een klas zit die 

dit niet krijgt, zie boven)? Geef gerust een seintje aan de leerlingenbegeleider, dan geven we eentje mee.  
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Onderwijscheques 

Naar school gaan kost geld!  

Het OCMW Brugge en Huis van het Kind Brugge willen gezinnen steunen met onderwijscheques. 
Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolfacturen van je kind(eren). De cheques 
kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:  

• schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden; 
• sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden; 
• verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turnkledij 

van de school; 
• sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext. 

Wie heeft recht op onderwijscheques? 

• Kinderen gedomicilieerd in Brugge en ingeschreven in het 
bevolkingsregister of vreemdelingenregister. 

• Kinderen en jongeren zonder verblijfsrecht. 

 

NIEUW: pleegkinderen hebben vanaf schooljaar 21-22 ook recht op 
onderwijscheques 

 

Daarnaast moet ook aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Je vindt die 
in de folder.  De folders werden uitgedeeld in de klas. 

 
 

Hoe vraag je de onderwijscheques aan? 

1. Plak een klevertje van het ziekenfonds van je kind op de rechterkant van de folder. 
2. Duid aan wat van toepassing is. 
3. Scheur de rechterkant af en geef dit aan de opvoeder van je school. 
 
Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de school.  

Woon je in een andere gemeente?  

De gemeentes Blankenberge, Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Koksijde, 
Middelkerke, Nieuwpoort, Veurne, Wervik, Zonnebeke, Zuienkerke of Zwevegem geven ook 
onderwijscheques. Voor meer informatie of een aanvraag, informeer je best bij de Sociale Dienst van je 
gemeente zelf. 

Heb je geen recht op onderwijscheques maar is de financiële situatie (op dit moment) moeilijk? 

Deel jouw zorgen! We zoeken samen naar een oplossing. 
Contactpersoon voor de campus Boeveriestraat : Mevr. Liesbet Carlier, 0471/305 192 of via Smartschool. 
Contactpersoon voor de campus Zandstraat: Mevr. Nele Everaert, 050/31 66 12 of via Smartschool. 
 

Wil je hulp van iemand buiten de school? 

Contacteer Laurence Coene – Huis van het Kind – Frank van Ackerpromenade 2 – 8000 Brugge 
050 47 55 15 - laurence.coene@huisvanhetkindbrugge.be 

mailto:laurence.coene@huisvanhetkindbrugge.be
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Oproep: Dag van de jeugdbeweging – vrijdag 22/10/21 
Oproep aan alle leerlingen die in een jeugdbeweging actief zijn: kom op vrijdag 22/10/21 in jouw 

jeugdbewegingsuniform naar school.  De school zorgt voor een pannenkoek en warme chocolademelk in de 

pauze en tijdens de middagpauze organiseren we een heuse touwtrekwedstrijd. #DVJB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsdagen  
Een nieuw schooljaar, nieuwe leerlingen, nieuwe leerkrachten…  Kortom: heel veel zaken die vragen om een 

moment waarbij we elkaar beter en anders leren kennen.  Vandaar de ontmoetingsdagen.  Via onze 

Facebook- en Instagrampagina hebben jullie al kunnen meevolgen.  

Ontmoetingsdag eerstejaars  
 

De ontmoetingsdag van de eerstejaars 

ging door op de eigen campus, met 

een afwisseling tussen ontspanning, 

groepsvorming en het leren kennen 

en ontdekken van hun nieuwe school. 

Klik hier voor meer foto’s. 

 

 

 

https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/241096821358308
https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/241096821358308
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Ontmoetingsdag tweedejaars 
Naar jaarlijkse traditie trokken de leerlingen van het 

tweede jaar naar domein ‘Aan de Plas’.  Waren die dag van 

de partij: de zon, waterplezier en een toffe groep om het 

jaar in te zetten! 

Klik hier voor meer foto’s. 

 

Ontmoetingsdagen derdejaars 
Op 13 en 14 september gingen de 

ontmoetingsdagen door voor de leerlingen 

van het derde jaar.  Na het ontbijt trokken 

we met z’n allen naar Tillegembos: een 

unieke locatie om het jaarthema tot leven 

te brengen!  De rode draad was een 

‘escape-spel’ waar de code moest gezocht 

worden. In het bos brachten 16 

klasgroepen 8 moeilijke opdrachten tot 

een goed einde: superhelden, die derdes! 

Op het einde van de dag werd iedereen 

beloond met een ijsje van de ijskar. 

Klik hier voor meer foto’s. 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsdagen vierdejaars 
‘Het nieuwe schooljaar is begonnen!’  

Om de klassfeer, groepssfeer en het 

contact met de titularis een positieve 

stimulans te geven werd er een 

ontmoetingsdag georganiseerd.  

Deze dag omvatte tal van klassikale 

(team)activiteiten. 

Het werd een sportieve, educatieve en 

inspirerende tocht doorheen de Polders. 

We willen nl. dit jaar volop inzetten op de 

kracht van verbinden, ons nieuw 

jaarthema! 

Klik hier voor meer foto’s. 

https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/241098548024802
https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/241247964676527
https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/241345401333450
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Ontmoetingsdagen zesdejaars 

 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 

september vonden de 

ontmoetingsdagen plaats voor 

de 6de jaars.  Dit is nieuw voor 

hen (en voor ons).  Per dag 

kwamen ze per campus naar de 

Kijkuit in Beernem. 

Klik hier voor meer foto’s. 

 
 

 
 

Sportdag zevendejaars 
Op maandag 13 september hadden alle zevendes een sportdag aan zee.  Tot aan het coronajaar haalden we 

het sportieve beste uit onze oudste leerlingen op het militair domein in Ursel.  Dit jaar gingen we voor een 

eerste keer richting zee, naar de O’Neill Beachclub in Blankenberge. Klik hier voor meer foto’s. 

 

 

Nieuw vanaf dit schooljaar: 
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 Boeveriestraat 

➔ Nieuwsbrief Campus Zandstraat 

https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/244041241063866
https://www.facebook.com/VTIBrugge.be/posts/239761241491866
https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1/Nieuwsbrief-Boeverie-september-2021.pdf
https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f/Nieuwsbrief-Zand--september-2021.pdf

