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Algemeen nieuws uit VTI Brugge 
Kalender november  

30/10 – 07/11: Allerheiligenvakantie 

10/11: Franse film voor het eerste jaar 

11/11: Wapenstilstand – vrije dag voor de leerlingen 

12/11: Facultatieve vrije dag voor de leerlingen en de leerkrachten  

25/11: Jobexpo voor 6de en 7de jaar – sportzaal Campus Zandstraat (in de namiddag) 

 

Dag iedereen 

De eerste weken van het schooljaar 2021-2022 zitten er op. 

En ja, het zijn drukke weken geweest!  Voor velen onder jullie was alles nieuw: de school, de leerkrachten, de 

klasgenoten, het internaat… Voor anderen was het een blij weerzien na een leuke, ontspannende vakantie.   

In de maand september waren er de ontmoetingsdagen, de week van het leren, …  In de eerste nieuwsbrief 

konden jullie al de eerste sfeerbeelden bekijken.  

Ook in oktober stond er heel wat op de agenda: meet & greet (leerlingencontact), dag van de 

jeugdbeweging, een eerste rapport én de eerste feedback vanuit de klassenraad,…  

Jullie zijn vast toe aan een welverdiende pauze na die eerste intensieve maanden. We wensen jullie een 

leuke herfstvakantie vol ontspannende en leuke uitstapjes, mooi weer, voldoende rust en veel plezier! 

We hopen jullie allemaal gezond en wel terug te zien na de vakantie! 

Zorg goed voor elkaar en je dierbaren!  

 

Julie Houwen, campusdirecteur Zandstraat 

Wim Vanhoutte, campusdirecteur Boeveriestraat 

 

 

 

 

 

  

Volg ons op:  

 

    

 

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


   
  
 

 
 

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

 

Pastoraal jaarthema 2021-2022: 

De kracht van Verbinden 
Als het jaarthema ‘de kracht van verbinden’ is en 

bomen centraal staan kan een bezinning best 

doorgaan in een bos, park, de natuur… dacht de 

werkgroep pastoraal. 

Heel veel klassen hebben samen met de leerkracht 

godsdienst het bezinningsmoment beleefd.  Het 

werd vaak een sterk moment met de klasgroep. 

Regen was af en toe de spelbreker.  Creativiteit 

zorgde soms voor een bezinning 2.0. 

Leerlingen van de eerste graad tekenden mooie 

bomen.  Leerlingen van de tweede graad 

poseerden creatief voor de foto.  Leerlingen van 

de derde graad lieten weten dat gesprekken 

tijdens de wandeling deugd deden. 

September en oktober: ‘in verbondenheid 

zorgen…’ 
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’t Internaat in beeld 
 

Het eerste deel van het eerste trimester zit er al op! 

Samen met alle leerlingen en personeelsleden van Campus Boeveriestraat, kijken we uit naar de verhuis naar 

het nieuwe internaat in de Campus Vaartdijkstraat. 

Omdat wij nog moeten wennen aan het nieuwe 

gebouw en onze internen totaal niet weten waarheen 

ze zullen gaan, hebben we halfweg oktober twee 

rondleidingen gedaan met de internen van de 1ste en 

2de graad. 

De ‘wauws’ waren niet op één hand te tellen…  We 

kijken dus met z’n allen hoopvol uit naar het nieuwe 

internaat. 

Met het internaat zullen we de ganse verhuisoperatie 

opstarten op dinsdag 21 en woensdag 22 december. 
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Slaaptraining voor jongeren met ADHD 
De groep ADHDynamisch van de KU Leuven doet momenteel een groot onderzoek naar de effectiviteit van 

een cognitief gedragstherapeutische slaaptraining voor jongeren met ADHD (13 tot en met 17 jaar). In het 

kader daarvan kunnen jongeren met ADHD en slaapproblemen gratis deze slaaptraining van 7 sessies krijgen 

in Leuven, Hasselt, Antwerpen en vanaf januari ook in Brussel, Roeselare en Gent.  

Kom je in aanmerking en heb je interesse om mee te doen? Meer informatie over het onderzoek vind 

je  https://ppw.kuleuven.be/klip/siesta 

 

Sollicitatietraining 6e en 7e jaren 
Tijdens de week van 11 oktober kregen alle 6de en 7dejaars een sollicitatietraining. Deze bereidt onze 

laatstejaars voor op de sollicitatiebeurs (JobExpo) die doorgaat eind november en waar echte bedrijven uit 

de regio aanwezig zijn.  

De sollicitatietrainingen werden zowel in de Zandstraat als in de Boeveriestraat begeleid door een externe 

specialist, echter in de Zand niet voor alle klassen. Daar nam de leerkracht het heft in eigen handen.  

Een goede voorbereiding is belangrijk voor je gaat solliciteren. De leerlingen kregen tips om zichzelf in te 

schatten en hun kwaliteiten en talenten te durven benoemen. Ze leerden hoe ze vacatures moeten lezen en 

wanneer ze kunnen beslissen om op de vacature in te gaan. Een duidelijke cv en een vlotte sollicitatiebrief 

opstellen is immers geen sinecure. Ook het gesprek zelf werd voorbereid en ingeoefend. De leerkrachten 

Nederlands en PAV volgen dit verder op. De opgemaakte en  gecorrigeerde documenten worden na de 

herfstvakantie verstuurd naar de bedrijven waarbij op 25/11 gesolliciteerd wordt. Door deze JobExpo hier 

aan toe te voegen maken we dit lessenpakket levensecht! 

 

Apestaartjaren 
Alle leerlingen kregen via hun klastitularis een brief mee naar huis om toestemming te geven voor hun 

deelname aan een Vlaamse bevraging rond mediagebruik. De 

bevraging zal anoniem afgenomen worden in een studie-uur en/of 

op vrijwillige basis in de loop van november-december. Er zal dus 

geen lestijd verloren gaan. Als school hebben wij ons geëngageerd 

om de enquête te verspreiden. Extra aanvullende klasgesprekken 

organiseren we niet. 

In het onderzoek wordt om de twee jaar bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar gepeild naar 

mediabezit, mediagebruik en mediawijze thema’s zoals gamen, cyberpesten, nieuws, reclame... Het doel is 

beter te begrijpen hoe kinderen en jongeren omgaan met media en welke plaats die nemen in hun 

leefwereld. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk klassen, in alle leeftijdsgroepen, in alle 

onderwijsniveaus, verspreid over heel Vlaanderen deelnemen.  In de loop van het voorjaar van 2022 worden 

de resultaten via de nationale media verspreid. Ook in één van onze nieuwsbrieven zal u hierover kunnen 

lezen.  

De toestemmingsformulieren worden ten laatste op 10/11 terug op school verwacht. Wie zijn formulier kwijt 

is, kan via deze link een nieuw exemplaar downloaden en ingevuld doorsturen naar Nathalie De Baere (via 

Smartschool). 

 

https://ppw.kuleuven.be/klip/siesta
https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/a9b7ba70783b617e9998dc4dd82eb3c5/Toestemmingsformulier-ouders.pdf
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Week van het leren leren  
  

Deze maand hadden we een hele week 

‘leren leren’. Alle leerkrachten stonden 

extra stil bij hoe je hun vak moet 

studeren.  In de lessen Nederlands of 

mavo werd er meer algemeen gewerkt 

rond: ‘Hoe moet je nu eigenlijk 

studeren?’. De leerlingen maakten 

allemaal kennis met dit document, want 

studeren kan je ECHT leren! 

PS: Eind november krijgen alle leerlingen 

van het 1ste tem 4de jaar TSO/dubbele 

finaliteit een grote koelkastplanner als 

hulp om de examens goed voor te 

bereiden.  Krijg jij er geen en wil je toch 

een exemplaar?  Ga gerust langs bij de 

leerlingenbegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ikdraageenonderbroek 
"Onze mentale zorg wordt niet met zorg 

behandeld.” Leen Dendievel vindt een bezoek aan 

de psycholoog even normaal als het dragen van een 

onderbroek. 

https://www.een.be/linde/vijf-misverstanden-over-

de-psycholoog 

  

https://www.een.be/linde/vijf-misverstanden-over-de-psycholoog
https://www.een.be/linde/vijf-misverstanden-over-de-psycholoog
https://www.een.be/linde/vijf-misverstanden-over-de-psycholoog
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Anderslezen – Daisy-luisterboeken 

Ik haat lezen! Een veelgehoorde uitspraak bij 
kinderen en jongeren met dyslexie. Zowel op school 
als thuis steken ze zoveel tijd en energie in iets wat 
voor hun leeftijdsgenoten schijnbaar vanzelf gaat. 
Alle aandacht gaat bovendien naar het technisch 
lezen, waardoor de boodschap – een prachtig 
verhaal of een belangrijke cursustekst – meer dan 
eens verloren gaat. 

Met de juiste (gratis!) hulpmiddelen breng je je kind 
met dyslexie van ‘Ik haat lezen’ naar ‘Mag ik nog een 
boek?’. 

Luisterpunt en Eureka ADIBib gaven een webinar 
waarin je Daisy-luisterboeken en ADIBoeken leert 
kennen en hoe jouw zoon of dochter met dyslexie 
(of een andere leesbeperking) ermee aan de slag kan 
gaan.  

Anderslezen? Daisy-boeken? 
Met de gratis Anderslezen-app lees je in een 
handomdraai Daisy-luisterboeken van 
Luisterpuntbibliotheek op je tablet of smartphone.  

 
 
Dankzij een Daisy-boek kan een kind met dyslexie: 

• oefenen met lezen door tegelijkertijd te  
luisteren en mee te volgen in het gedrukte  
boek (aan een aangepaste snelheid);  

• boeken lezen op zijn/haar intellectueel en  
emotioneel niveau, in plaats van beperkt te 
blijven tot bv. makkelijk lezen-boeken, die 
het kind inhoudelijk vaak al ontgroeid is;  

• zijn/haar woordenschat uitbreiden;  

• dezelfde boeken lezen als leeftijdsgenoten en  
ver deze boeken meepraten, wat goed is 
voor het zelfvertrouwen. 

 

Maar bovenal openen Daisy-boeken voor veel 
kinderen een wereld 
vol prachtige verhalen én 
leesplezier! 

 

 

https://www.ikhaatlezen.be/nl/ouders/daisy-boeken
https://www.ikhaatlezen.be/nl/ouders/adiboeken
https://www.ikhaatlezen.be/nl/begeleiders/anderslezen-app
https://www.ikhaatlezen.be/nl/begeleiders/daisy-boeken
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Digitaal communiceren - AFSPRAKEN 
Omdat we steeds vaker digitaal met elkaar communiceren, zijn afspraken nodig. Afspraken voor iedereen op 

onze school in het algemeen, richtlijnen om te communiceren via Smartschool, algemene ICT-afspraken 

binnen digitaal ondersteunde lespraktijken...  

Het volledig overzicht vind je terug op Intradesk 'Digitaal protocol 2020-2021' en via deze link.  

In deze nieuwsbrief vragen we extra aandacht voor de Smartschool-policy zoals in het protocol beschreven.  

We verwachten van onze leerlingen dat ze:    
➢ Elke werkdag Smartschool raadplegen (agenda en berichten). 
➢ De wetgeving op de privacy respecteren. 
➢ De directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of 

medewerkers van de school.  
➢ De brieven raadplegen die via Intradesk gepubliceerd worden en beschikbaar blijven.  
➢ De schoolkalender raadplegen. 

  
We verwachten van ouders dat ze:   

➢ Regelmatig Smartschool raadplegen (wekelijks) om de 
berichten te lezen, de schoolagenda mee te volgen, LVS 
(leerlingvolgsysteem) te consulteren en de punten in 
Skore te bekijken.  

➢  De wetgeving op de privacy respecteren (Zie Intradesk). 
➢ Telefoneren wanneer ze een dringend antwoord 

verwachten.   
➢ Geen online discussies voeren met leerkrachten, andere 

ouders, de directie … maar een afspraak maken om elkaar te ontmoeten en in dialoog te gaan.  
➢ De directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of 

medewerkers van de school.   
➢ De brieven raadplegen die via Intradesk gepubliceerd worden en beschikbaar blijven.  
➢ De schoolkalender raadplegen. 

 
We verwachten van de schoolmedewerkers dat ze :   

➢ Reageren op berichten met vragen van leerlingen en ouders, liefst voor het einde van de derde werkdag na 
ontvangst van het bericht.   

➢ Een kort bericht sturen wanneer een definitief antwoord wat langer op zich laat wachten.  
➢ Telefoneren wanneer het dringend is of een snel antwoord verwacht wordt.  
➢ Geen online discussies voeren maar een afspraak maken om samen in dialoog te gaan.  
➢ De wetgeving op de privacy respecteren (Zie Intradesk). 
➢ Afspraken maken met de leerlingen in de les omtrent berichtgeving die met de lesonderwerpen te maken 

heeft.  
➢ De directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of collega’s.  
➢ Het recht hebben om hun eigen bereikbaarheid in te stellen en niet verplicht worden ’s avonds laat, in het 

weekend of tijdens vakanties berichten te lezen.  
➢ Het digitale puntenboek aanvullen en publiceren nadat de taak/toets in de klas werd besproken en de 

nodige toelichtingen geven bij de resultaten.  
➢ Feedback te geven bij opdrachten en zeker bij negatieve scores. 
➢ In het leerlingenvolgsysteem te noteren wat belangrijk is om te vermelden , ook i.v.m. attitudes. 

 

  

https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/b706835de79a2b4e80506f582af3676a/Digitaal-protocol-2021-2022.pdf
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1ste projectdag artistieke vorming voor 3TSO – MEAV 
 

Het nieuwe vak MEAV in het 3de jaar van de doorstroom en dubbele finaliteitsjaren, bevat een 
maatschappelijke, financieel-economische en artistiek-creatieve component. Aangezien er slechts 1 lesuur per 
week aan het vak wordt gegeven, opteerden we ervoor om de artistieke component apart op 3 halve 
projectdagen aan te bieden. 
 
Op deze eerste projectdag - die eigenlijk maar 4 lesuren in beslag nam - werd de Japanse kunstenaar Tatsuya 
Tanaka als uitgangspunt en inspiratiebron gekozen. Hij maakt al jarenlang elke dag een miniatuurvoorstelling: 
voorwerpen en voedsel op ware grootte in combinatie met poppetjes van 2 cm hoog. Deze nieuwe situaties 
zijn poëtisch, levensecht of verbazingwekkend en nodigen uit tot een andere kijk op alledaagse dingen.  
 
We begonnen met een theoretische inleiding, een bookwidget-oefening, een filmpje en een oefening rond 
perspectief in de fotografie. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met klein materiaal om een 'situatie' te 
bedenken, fotograferen en laten bewegen in een stop-motion filmpje. We zagen dat onze leerlingen zeer 
enthousiast en creatief waren. De foto's worden later op het jaar tentoongesteld.  
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Digisprong 

Vermoedelijk hoorde u in de media al heel wat over de ‘Digisprong’. Zo wil de Vlaamse Regering vorm geven 
aan meer digitale onderwijskwaliteit in het huidige digitale tijdperk. De minister voorziet een budget om elke 
leerling te ondersteunen. De middelen die we als school krijgen van de Vlaamse Regering zijn echter niet 
voldoende om aan elke leerling een volledig en degelijk toestel te kunnen terugbetalen. Om toch tot een 
faire verdeling te komen, zullen we 150 euro per jaar in mindering brengen op de schoolrekening hetzij 50 
euro per trimester. Voorlopig voor 2 schooljaren en zolang de leerling bij ons is ingeschreven binnen het 
laptopproject. De eerste korting zal op de volgende leerlingenfactuur (nov-dec) verrekend worden. 

Zo gaan we samen de toekomst tegemoet. 

 

 

 

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 Boeveriestraat  

➔ Nieuwsbrief Campus Zandstraat  

https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/b8c37e33defde51cf91e1e03e51657da/Nieuwsbrief-Boeverie-oktober-2021.pdf
https://www.vtibrugge.be/storage/media/folders/fba9d88164f3e2d9109ee770223212a0/Nieuwsbrief-Zand--oktober-2021.pdf

